
 
 

1 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Aутономна покрајина Војводина 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине 

Сектор за чистију производњу и одрживи развој 
 

 

 

 

 

 
 

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ  

ПРОЈЕКТА ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ „ВЕТРОЗЕЛЕНА“ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Београд,  новембар 2022. године 

Обрађивачи: 

 
 

ПРОЈЕКТУРА, ДОО 
 

и 
 

ЕКО ПЛАН 
ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 



 
 

2 

НАЗИВ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА ВЕТРОЕЛЕКТРАНЕ 

„ВЕТРОЗЕЛЕНА“ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПАНЧЕВА 

 

 

ИНВЕСТИТОР:   „Ветрозелена“ д.о.о. 

Масарикова 5 

Београд 

 

 

ОБРАЂИВАЧ СТУДИЈЕ:  ПРОЈЕКТУРА, доо 

Живојина Жујовића 24 

Београд 

 

 

ДИРЕКТОР ПРОЈЕКТУРЕ: Ивана Станковић, дипл. инж. архитектуре 
 

      ___________________________________________ 

 

 

у сарадњи са 

 

ЕКО ПЛАН (www.eko-plan.rs) 

      Сергеја Јесењина 16 

      Београд, Земун 

 

 

ДИРЕКТОР ЕКО ПЛАН-а: Биљана Кнежевић, дипл. инж. технологије 
 

      ___________________________________________ 

 

 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ИЗРАДУ 

СТУДИЈЕ: др Бошко Јосимовић, д.п.п, научни саветник руководилац 

израде 
 

___________________________________________ 
      

Биљана Кнежевић, дипл. инж. технологије 

Љубиша Крунић, дипл. инж. електротехнике 

Никола Сребрић, дипл. инж. електротехнике 

Ивана Станковић, дипл. инж. арх. 

Ивана Кнежевић, дипл. туризмолог 

 

Аутори мониторинга 

орнитофауне, хироптерофауне,  

флоре и станишта:   др Воислав Васић, дипл. биолог 

мр Андреј Чонти, дил. еколог 

Марко Рућандо, дипл. еколог 

Јелена Николић Антонијевић 

Јожеф Гегељ 

Миливој Вучановић 

Сара Крунић 

Сузана Веровски 

http://www.eko-plan.rs/


 
 

3 

С А Д Р Ж А Ј 
 

 

 

1.   УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА............................. 
 

2.   ОПИС ЛОКАЦИЈЕ............................................................................................................ 

 

2.1. Природне карактеристике и услови............................................................................... 

2.1.1. Рељефне карактеристике ширег подручја......................................................................... 

2.1.2. Флора, фауна и природне вредности............................................................................... 

2.1.3. Климатске карактеристике............................................................................................... 

2.1.4. Педолошке карактеристике и инжењерско-геолошка својства терена........................... 

2.1.5. Хидрографске, хидрогеолошке и хидролошке карактеристике................................... 

2.2. Преглед стања биодиверзитета истраживаног подручја и околине.................. 

2.2.1. Флора………………………………………………………………………………….. 

2.2.2. Фауна птица…………………………………………………………………………. 

2.2.2.1. Резултати мониторинга.......................................................................................... 

2.2.3. Фауна слепих мишева…………………………………………………………..…….. 

2.2.3.1. Резултати мониторинга........................................................................................... 

2.2.4. Станишта………………………………………………………………………………. 

2.3. Преглед непокретних културних добара.................................................................... 

2.4. Подаци о насељима и становништву........................................................................... 

2.5. Подаци о инфраструктури......................................................................................... 

 

3.  ОПИС ПРОЈЕКТА.............................................................................................................. 

 

3.1. Опис главних карактеристика производног поступка.............................................. 

3.2. Опис претходних радова на извођењу Пројекта, коришћење материјала и  

       енергије и емисије загађујућих материја………………………………………….. 

3.2.1. Припремне активности……………………………………………………………… 

3.2.2. Фаза изградње..……………………………………………………………………….. 

3.2.3. Фаза експлоатације………………………………………………………………… 

3.2.4. Фаза након престанка рада………………………………………………………….. 

 

4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА........................................................................ 

 

5. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ...................................................................... 

 

6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА НА  

    ЖИВОТНУ СРЕДИНУ...................................................................................................... 

 

6.1. Генерална процена могућих утицаја на животну средину...................................... 

6.2. Квантитативно-квалитативна вишекритеријумска процена утицаја  

       на животну средину........................................................................................................ 

6.2.1. Процењено дејство фактора утицаја на појединачне компоненте  

          животне средине........................................................................................................ 

6.2.1.1. Физичке компоненте..................................................................................................  

6.2.1.2. Биолошке компоненте................................................................................................. 

6.2.1.3. Социо – културне компоненте.................................................................................... 

6.3. Деловање фактора утицаја збирно на компоненте животне средине.................... 

6.3.1. Резиме могућих утицаја............................................................................................... 

10 

 

11 

 

12 

12 

13 

14 

16 

19 

20 

20 

24 

24 

33 

33 

38 

46 

47 

47 

 

49 

 

66 

 

66 

67 

68 

71 

72 

 

74 

 

80 

 

 

83 

 

83 

 

85 

 

92 

92 

93 

98 

110 

111 

 

 

 



 
 

4 

 

7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА................ 
 

7.1. Изложеност пројекта земљотресном ризику................................................................ 

 

8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ....................................................................... 

 

8.1. Мере у току изградње...................................................................................................... 

8.2. Мере током рада.............................................................................................................  

8.3. Мере управљања отпадом........................................................................................... 

8.4. Мере заштите у случају удеса........................................................................................ 

8.5. Мере спречавања и ублажавања утицаја током затварања ветропоља................ 

 

9. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ.............................. 

 

10. КРАЋИ ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОДАТАКА ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА – 

      нетехнички резиме података приказаним у поглављима 2-10.................................. 

 

10.1. Опис локације................................................................................................................... 

10.2. Опис пројекта................................................................................................................. 

10.3. Приказ главних алтернатива........................................................................................ 

10.4. Приказ стања животне средине..................................................................................... 

10.5. Могући утицаји на животну средину........................................................................... 

10.6. Процена утицаја на животну средину у случају удеса............................................. 

10.7. Мере заштите животне средине..................................................................................... 

10.8. Програм праћења утицаја на животну средину......................................................... 

 

11. ЗАКЉУЧАК................................................................................................................. 

 

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ И ПРOПИСА  

КОРИШЋЕНИХ У ИЗРАДИ СТУДИЈЕ……………………………………………… 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 

 

  

113 

 

114 

 

115 

 

115 

118 

118 

118 

120 

 

121 

 

 

123 

 

123 

133 

140 

144 

146 

148 

150 

155 

 

157 

 

 

160 

 

 



 
 

5 

 



 
 

6 
 



 
 

7 
 



 
 

8 
  



 
 

9 
  



 
 

10 

1.  УВОДНЕ НАПОМЕНЕ И ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПРОЈЕКТА 
 

 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је у оквиру својих 

надлежности и у складу са пропозицијама Закона о процени утицаја на животну средину 

(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), а на Захтев инвеститора, донело Решење којим 

се утврђује потреба израде и одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну 

средину пројекта за изградњу ветроелектране „Ветрозелена“ на територији града Панчева 

(Решење број: 140-501-477/2022-05, од 18.05.2022. године). 

 

За потребе израде Студије, инвеститор је ангажовао фирме Пројектура д.о.о. и ЕКО ПЛАН из 

Београда, са богатим искуством у развоју пројеката ветроелектрана – аспект утицаја на 

животну средину, која је окупила мултидисциплинрани тим за израду предметне Студије. 

 

У фази припреме одговарајуће планске и техничке документације, инвеститор је урадио План 

детаљне регулације са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину. За 

наведену планску документацију је спроведена процедура предвиђена легислативом а затим и 

усвојена („Сл. лист града Панчева“, бр. 25/21), након чега је Инвеститор обезбедио исходовање 

Локацијских услова ROP-PSUGZ-46852-LOC-1/2021 (број: 143-353-328/2021, од 11.07.2022. 

године) и свих решења, услова и сагласности релевантих надлежних институција као смернице 

за реализацију пројекта  

 

У циљу спровођења концепта превентивне заштите животне средине, урађена су моделовања 

просторне дисперзије буке и ефекта треперења сенки и урађен је мониторинг орнитофауне, 

хироптерофауне, флоре и станишта, чиме су анализирани потенцијално доминантни утицаји 

планираних намена на елементе животне/природне средине, а резултати моделовања и 

мониторинга инкорпорирани су у ову Студију, како у интегрални део текста, тако и као у 

Анексу Студије.  

 

Основни подаци о носиоцу пројекта: 
 

Назив: „Ветрозелена“ д.о.о, Београд 

Адреса: Масарикова 5, 11000 Београд 

Телефон/факс: +381 69 644 036  

e-mail: ivana.radan@cwp.global  

Особа за контакт: Ивана Радан 

 

„Ветрозелена“ д.о.о, Београд је повезано друштво  са компанијом CWP Global са активностима 

у области енергетике са фокусом на производњу електричне енергије из обновљивих извора 

(ОИЕ).  

 

План компаније је реализација пројекта ветроелектране „Ветрозелена“ и једновременео 

подизање колективне свести о значају примене ОИЕ и побољшавање енергетског портфолиа 

Републике Србије у овој области.  

 

У свом деловању се ослања на законодавство Србије и сарадњу са свим релевантним 

институцијама, уз неизоставну примену најновијих научних и стручних сазнања у превентивној 

заштити животне средине.  

 

Компанија у томе има подршку еминентних локалних и интернационалних стручњака чије 

референце у области ветроенергетике гарантују одржива решења, посебно у контексту ефикасне 

заштите животне средине.  

  

mailto:ivana.radan@cwp.global
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2.   ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 

 

 

Подручје пројекта које је било предмет усвојеног Плана детаљне регулације са Извештајем о 

Стратешкој процени утицаја на животну средину), налази се на територији града Панчева, 

у јужном Банату. Град Панчево, као највеће насеље градског карактера представља 

административни центар Јужнобанатског управног округа и налази се на удаљености од 12 

km од Београда. 

 

Град Панчево се, као градско насеље, простире правцем северозапад-југоисток до ушћа 

Тамиша у Дунав. Подручје пројекта ветроелектране „Ветрозелена“ налази се на крајњем 

истоку града Панчева, у атарима насеља Долово и Банатско Ново Село, на удаљености од 

око 20 km од градског центра Панчева и 2 km до 3 km од центра Долова, северно, источно 

и јужно од границе грађевинског подручја (Слика 2.1).  

 

 
 

Слика 2.1. Физичко-географски положај планиране ветроелектране „Ветрозелена“  

у односу на шире окружење (извор: Google Earth) 
 

У геоморфолошком погледу ово подручје је хомогено и има равничарски карактер. Подручје 

почива на линији раздвајања две рељефне целине: банатске лесне терасе и алувијалне равни 

реке Дунав. Територију Панчева чине три геоморфолошке целине: лесне заравни, лесне терасе 

и алувијалне равни које се простиру у правцу водотокова Тамиша и Дунава. Лесне терасе 

представљају највише делове терена. Део тамишке лесне заравни простире се у 

северозападном делу територије града. Граница лесне заравни јасно се истиче од ниже лесне 

терасе стрмим одсецима висине од 10m. Јужнобанатска лесна тераса, са просечном 

надморском висином 73 m и благо је нагнута према југоистоку. 

 

Земљиште које је у обухвату пројекта ветроелектране „Ветрозелена“ је доминантно 

антропогено измењено пољопривредно земљиште у приватној својини са мрежом атарских 

путева, којима се, према постојећем стању, остварује приступ пољопривредне механизације 

(Слика 2.2).  
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Слика 2.2. Једноличност предела на локацији. Фото: Јелена Николић Антонијевић. 

 

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. Тако и шира локација, посматрано у целини, има 

веома оскудну аутохтону шумо-степску вегетацију, али њени фрагменти и елементи ипак 

постоје, углавном поред појединих пољских путева. 

 

Доминантан начин коришћења земљишта je за потребе пољопривредне производње. Воћњаци 

и повртњаци су ретки, мали и распоређени уз насеља или у њима, ван зоне ветроелектране. 

Пашњака и ливада нема, а травна станишта су ретка.   

 

 

2.1. Природне карактеристике и услови 

 

2.1.1. Рељефне карактеристике ширег подручја 

 

Територија града Панчева се налази у панонском басену и његову геолошку основу чине 

кристаласти шкриљци (серпентинит), дебљине неколико стотина метара, а сам басен је 

испуњен седиментним творевинама различите старости. Најстарији седименти (креда) 

састављени су од конгломерата, лапораца, туфита и глиница. Висина наслаге креде се креће 

између 300 m и 400 m. Седименти плиоцена, дебљине око 130 m, откривени су на дубини од 

50 m. Овај слој чине песковите глине, глиновити пескови и шљункови. Најмлађи квартарни 

седименти имају доминантну улогу у геолошкој грађи терена. Значајни су за грађевинску 

делатност јер чине непосредну подлогу грађевинским објектима. Плиостоцен (старији 

квартар) је представљен алувијално-еолским песковима, песковитима глинама и лесом. 

Холоцен (млађи квартар) је представљен алувијално-еолским прашнастим песковима, 

глиновитим песковима и песковитим глинама. Дебљина квартарних седимената се креће од 

50 m до 60 m.Подручје града почива на линији раздвајања две рељефне целине: банатске 

лесне терасе и алувијалне равни реке Дунав. 
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Подручје града почива на линији раздвајања две рељефне целине: банатске лесне терасе 

и алувијалне равни реке Дунав. Територију Панчева чине три геоморфолошке целине: лесне 

заравни, лесне терасе и алувијалне равни које се простиру у правцу водотокова Тамиша и 

Дунава. Лесне терасе представљају највише делове терена. Део тамишке лесне заравни 

простире се у северозападном делу територије града. Граница лесне заравни јасно се истиче 

од ниже лесне терасе стрмим одсецима висине од 10m. Јужнобанатска лесна тераса, са 

просечном надморском висином 73 m и благо је нагнута према југоистоку. 

 

Град Панчево се простире  на лесној тераси, која је  у непосредној близини инундационе 

равни Дунава, низводно од ушћа Тамиша у Дунав. Алувијална раван, генерално 

посматрано, изграђена је из нижих и виших делова. Нижи делови алувијалне равни су 

тзв. инундационе равни које Дунав редовно плави при високим водостајима. Више делове 

чини алувијална тераса. Алувијална тераса, са геолошког становишта, је састављена од 

песка и преталоженог леса. Површинске слојеве чине различити облици песка, од ситнијих 

до најкрупнијих. На дубини преко 6 m, јављају се ситнији шљункови који прелазе у крупније 

гранулације. Подручје града Панчево, као насељеног места, лежи на надморској висини 

између 70 mи 78,45 m. 

 

2.1.2. Флора, фауна и природне вредности 

 

У екосистемима општине Панчево налазе се типичне врсте биљног и животињског света од 

којих су многе природне реткости значајне по међународним критеријумима. Богата флора и 

фауна обилује раритетима, реликтима, ендемима и субендемима. Основне врсте дрвећа на 

територији општине су хибридна евроамеричка топола, бела врба, амерички јасен, бела и црна 

топола, храст лужњак, брест и клека – једини самоникли четинар Панонске низије. Значајне 

биљне врсте су: банатски божур, Панчићев пелен, шерпет, бадемић, пешчарско смиље и др. У 

мочварним и барским теренима јављају се трска, сита, рогоз, бели и жути локвањ и дрезга, док 

се на сувљој лесној заравни налазе: зубача, попонац, чичак, штир, маслачак, хајдучка трава. 

 

Од крупне дивљачи у шумама се налазе: јелен, срна, дивља свиња, лисица, а ређе и вукови. Од 

ситнијих животиња доста су заступљени: јазавац, хрчак, зец, твор, кртица, јеж. 

 

Међу реткостима фауне истичу се врсте са степских станишта: пустињски мрави, мрављи лав, 

степски скочимиш, текуница, слепо куче, степски твор и др. 

 

Према Просторном плану подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

Делиблатска пешчара („Службени лист АП Војводине“, бр. 8/06), део предметног подручја 

припада „утицајном подручју“ јер се у непосредном окружењу анализираног простора налази 

заштићено природно добро Специјални резерват природе Делиблатска пешчара, чије су 

границе дефинисане Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Делиблатска 

пешчара“ („Сл. гласник РС“, бр. 3/02 и 81/08). 

 

Према условима Покрајинског завода за заштиту природе 03 6p. 020-2127/4 од 27.05.2022. 

године, само подручје планиране ветроелектране „Ветрозелена“ се не налази унутар 

заштићеног подручја за које је спроведен или покренут потупак заштите ни у просторном 

обухвату утврђених еколошко значајних подручја и еколошких коридора од међународног 

значаја еколошке мреже Републике Србије. 

 

Специјални резерват природе Делиблатска пешчара 

 

Делиблатска пешчара се налази у југоисточном делу Панонске низије, у Банату и представља 

највећу евроспку пешчару која обухвата близу 35 000 хектара површине. Пружа се правцем 
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југоисток-северозапад. Настала је током леденог доба из моћних наслага еолског силикатно-

карбонатног песка. У савременом рељефу, Кошава је обликовала изражен дински рељеф, чије 

се надморске висине крећу између 70 и 200 m. Умерено континентална клима, одсуство 

површинских водених токова и пешчана земљишта условиле су настанак специфичних 

животних заједница, које су издвојене у посебну биогеографску област-Deliblaticum. Као 

последња и највећа оаза пешчарско-степске, шумске и мочварне вегетације која је некада 

доминирала панонском низијом, СРП „Делиблатска пешчара“ је један од најважнијих центара 

биодиверзитета у Србији и Европи и најзначајније степско подручје у нашој земљи. 

 

Богата флора са преко 900 врста, подврста и варијетета обилује раритетима, реликтима и 

ендемима као што су банатски божур, бадемић, клека, пешчарско смиље и др. 

 

Међу реткостима фауне истичу се пустињски мрави, мрављи лав, банатски соко, орао крсташ, 

текуница, степски скочимиш и друге. 

 

Воде богате рибом и мресилиштима значајно су стециште и масовно зимовалиште птица 

водених станишта, због чега је Делиблатска пешчара 1989. године проглашена за међунардно 

значајно станиште птица (IBA). Овде се гнезде многе ретке врсте попут мале беле чапље, жуте 

чапље, ибиса, ласте брегунице. 

 

2.1.3. Климатске карактеристике 

 

Панчево припада простору умерено континенталне климе, са четири годишња доба, коју 

карактеришу дуга и топла лета и јесени, благе зиме и кратка пролећа. Територија Панчева се 

сматра једном од најтоплијих подручја Војводине са просечном годишњом температуром 

ваздуха од 11.3℃. Према подацима метеоролошке службе Mateoblue, најтоплији месеци су 

јул и август, са просечном максималном дневном температуром од 30℃, а најхладнији месец 

је јануар, са просечном минималном дневном температуром од -2℃. 
 

 
Графикон 2.1. Просечне температуре и падавине за Панчево 

 

Просечна годишња вредност за релативну влажност ваздуха је 77%. Просечна облачност 

износи између 50 и 60%. Падавине су највеће на крају пролећа и почетком лета и крајем јесени 

и почетком зиме. Просечна количина падавина током године износи око 643 mm. Месец са 

највише падавина је јун. Сушни индекс по Мартоновој класификацији износи 30,2 показујући 

да је Панчево у релативо сушној зони. Највећа влажност ваздуха је током месеци са најнижом 

температуром (новембар, децембар, јануар и фебруар). 
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Графикон 2.2. Облачност и падавине по месецима за град Панчево 

 

Облачност на подручју града износи 52% покривености неба. Најведрији месец је август, а 

најоблачнији децембар. Просечна годишња инсолација износи 2181 сат, што представља око 

50% од укупног фонда годишњих сати. 

 

Посебну специфичност климе представља кошава, јак и сув ветар који дува и до три недеље. 

Поред кошаве, доста су заступљени и југозападни, јужни, западни и северни ветрови. Број 

ветровитих дана (са ветром бржим од 12.3 m/s) током године је 45. 

 
Графикон 2.3. Ружа ветрова за Панчево 
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Графикон 2.4. Брзина ветра на простору града Панчева 

 

2.1.4. Педолошке карактеристике и инжењерско-геолошка својства терена 

 

Педолошки, анализирано подручје карактерише претежна заступљеност и 

распрострањеност чернозема са око 70%, са својим подтиповима (карбонатни чернозем, 

чернозем са знацима оглејавања). Матични супстрат овог типа земљиштаје навејан за време 

леденог доба. Карбонатни чернозем се простире у атару Качарева, делимично у атарима 

Панчева, Јабуке, Војловице, Долова и Банатског Новог Села. Чернозем са знацима 

оглејавања се простире у атарима Јабуке, Војловице, Панчева, Старчева, Банатског Новог 

Села и Банатског Брестовца. Алувијум је мање заступљен и среће се поред Дунава, подручје 

испод Панчева, Војловице, Старчева, Омољице и Банатског Брестовца, као и поред Тамиша, 

у његовом доњем току, испод Јабуке све до ушћа. Од осталих типова земљишта заступљени 

су ритске црнице бескарбонатне испод Банатског Брестовца и Старчева, ритске црнице 

карбонатне испод села Омољица, као и слатине-солењец у атару Глогоња. Вредност 

појединих типова земљишта је различита у погледу његовог коришћења. Сви типови 

земљиштана подручју Панчева трпе изразите промене, посебно земљиште у грађевинским 

подручјима јер променом намене губе своја природна својства и претвара се у антропогено 

земљиште. 

 

На локацији планиране ветроелектране „Ветрозелена“ је земљиште чернозем са знацима 

оглејавања у лесу. Овај потес је на лесним терасама и на лесним платоима. Ово је терен који 

припада великом потесу овог земљишта дуж доњег тока Тамиша покрива северно, источно и 

јужно подручје Панчева, даље се простире на југоисток па покрива знатне површине 

Војловице, источни део атара и насеље Старчево. Ове површине су углавном на 76 – 80m/нв. 

Акумулативно хумусни слој је близак типичном чернозему, хумусни слој је јасно дефинисан, 

а прелазни АС хоризонт је на матичној подлози лесу. Матична подлога је под непрекидним 

утицајем подземних вода па је почела извесна трансформаcија што за последицу има 

формирање подхоризоната, најчешће на 170, 180 и 190cm дубине. Нижи слојеви су захваћени 

оглејавањем, често са потпуним оглејавањем. По боји су то черноземи црно-мрких нијанси, 

али са повећањем дубине добијају сиве нијансе због присуства псеудомиcелија у доњем делу. 

Хумусно акумулативни слој је близак карбонатном чернозему на лесним терасама. Удео 

честица крупног песка једва достиже 1%, док је ситног 39 - 55%. Матични супстрат има 

механички састав сличан типском чернозему. Порозност је добра па погодује кретању воде у 

свим правцима (погодно за сувље периоде). Ове творевине су слабоалкалне и алкалне 

реакције, ретко неутралне. Дебљина хоризонта се креће од 0,2m до 0,75m, док АС хоризонт 

срећемо на дубинама од 0,75 - 0,95m. Најнижи хоризонт С је на дубинама од 1,30m до 2,0m, 

али се знаци оглејавања налазе на дубинама већим од 1,80m. А хоризонт има капацитет за 

ваздух од 9,7%, док је вода приступачна биљкама присутна 17%. 
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Простор се налази у панонском басену и његову геолошку основу чине кристаласти шкриљци 

(серпентинит), дебљине неколико стотина метара, а сам басен је испуњен седиментним 

творевинама различите старости. Најстарији седименти састављени су од конгломерата, 

лапораца, туфита и глиница. Висина наслаге креде се креће између 300 m и 400 m. Седименти 

плиоцена, дебљине око 130 m, откривени су на дубини од 50 m. Овај слој чине песковите глине, 

глиновити пескови и шљункови. Најмлађи квартарни седименти имају доминантну улогу у 

геолошкој грађи терена. Значајни су за грађевинску делатност јер чине непосредну подлогу 

грађевинским објектима. Плиостоцен је представљен алувијално-еолским песковима, 

песковитима глинама и лесом. Холоцен је представљен алувијално-еолским прашнастим 

песковима, глиновитим песковима и песковитим глинама. Дебљина квартарних седимената се 

креће од 50 m до 60 m.  

 

Према Завршном геотехничком извештају који је израдио SAIDEL Engineering за потребе 

пројекта ветроелектране „Ветрозелена“ у складу са одредбама европских норми ЕN 1997-

1:2004 и ЕN 1997-2:2007, терен је на испитиваном подручју стабилан и на њему нема 

изграђених објеката, а исти се користи као пољопривредно земљиште. Простор је повољан за 

коришћење обновљивих извора енергије, уз услов да се начин и дубина темељења 

новопројектованих објеката, пре свега стубова ветроегенератора, прилагоде геолошком 

саставу терена и његовим физичко-механичким карактеристикама. 

 

Сеизмичке карактеристике 

 

Према картама сеизмичних хазарда Републичког сеизмолошког завода и искуству са 

досадашњим сеизмичкм активностима, територија града Панчева припада зони 7 - 8° MCS 

за повратни период од 475 година, што означава условну повољност из угла 

сеизмичности. Град Панчево припада зони са умерено повољним степеном угрожености 

земљотресом, са средњом вероватноћом појаве. 

 

Према Условима Републичког сеизмолошког завода, бр. 02-572/2018. Од 21.11.2018. 

године, сеизмички хазард за повратни период 475. година у обухвату Панчева изражен 

интензитетом земљотреса у степенима ЕМС - 98 скале, је VII-VIII. 
 

 
Слика 2.3. Карта сеизмичког хазарда Републике Србије 
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Слика 2.4. Карта епицентра земљотреса Mw>=3.5 на подручју града Панчева 

 

 
 

Слика 2.5. Карта сеизмичког хазарда града Панчева за повратни период од 475 година 
 

 
Слика 2.6. Карта сеизмичког хазарда за повратни период 475г., по параметру максималног 

хоризонталног убрзања ПГА на основној стени (vs=800 m/s) на простору града Панчева 
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2.1.5. Хидрографске, хидрогеолошке и хидролошке карактеристике 

 

Најважнији водоток за Панчево је река Дунав (од локације удаљена око 10km), чији се 

водостај свакодневно прати и његова „0“ је на коти 67,33 m. Према Одлуци о утврђивању 

пописа вода I реда ("Сл. гласник РС", бр. 83/10), река Дунав је сврстана под 1. Међудржавне 

воде, 1) Природни водотоци. Река Дунав је сходно Уредби о категоризацији водотока ("Сл. 

гласник СРС", бр. 5/1968) сврстана у II категорију.  

 

У периоду малих вода водотоци имају, између осталог, улогу дренаже приобалног терена, а 

током великих, пролећних вода, када је водостај Дунава на максимиму и не може да 

прими све воде Тамиша, долази до успора и плављења приобаља. Најближи предметном 

простору је локални водоток Надела, без правог изворишта који сакупља воду са свог 

сливног подручја, од Уздина до ушћа у Дунав. Сматра се да је корито Наделе напуштени 

прелесни ток Тамиша, ширине око 200 m. Највећа дубина Наделе од 2,5 m измерена је 

код Старчева.  При високом водостају плави алувијалну раван, а у сушним годинама 

количина воде је тако мала да скоро пресуши. Даљи ток Наделе је каналисан, под називом 

Дунавац. 

 

У обухвату ветроелектране "Ветрозелена" налазе се делови мелиорационих канала: 

Новосељански, Новосељански 2-1, Циганска бара, Доловачки 6, Доловачки 6-1 и Лепшине 

баре. У Мишљење ЈВП Воде Војводине бр. II-595/5-22 од 19.05.2022. дати су основни 

пројектовани геометријски подаци о наведеним мелиорационим каналима, јер приложеним 

Идејним решењем нису дефинисане трасе каблова ради тачног одређивања места укрштања 

и/или паралелног вођења каблова са мелиорационим каналима. 

 

Хидролошки услови на територији града су под утицајем површинскихи подземних вода. 

Због геолошкеструктуре терена територије града Панчева, постоје две врсте подземних вода: 

плитка-фреатска издан и дубока-субартерска издан.Плитка фреатска издан је формирана у 

горњим (површинским) слојевима квартара. Колектори ове издани су лес, алувијално 

језерски нанос и преталожени лес у приобаљу. Хидрогеолошки изолатор ове издани 

(падина) су песковите глине.Коефицијенти филтрације колектора су: 

 
➢ хумус ....К=3,10-4 cm/sec 
➢ лес.........К=3,5,10-4 cm/sec 
➢ песак.....К=4,10-4 cm/sec. 

 

Водопропустљивост изолатора (песковите глине) је к=10-6 до 4-10-5cm/sec. Ова издан је 

директно под дејством режима воде у Дунаву и Тамишу. Ниво фреатске издани се на лесној 

тераси налази на око 3m од површине терена, а на алувијалној равни (инундације Дунава) 

на 0,5m од површине, због чега су осцилације нивоа релативно мале (2m или 3m). 

 

Ниво фреатске издани на лесној тераси је под мањим утицајима Дунава и стога је 

уједначенији. Вода се у овој издани надокнађује из река, при чему атмосферске водезначајно 

делују на формирање нивоа. 

 

Хемијски састав воде ове издани је веома променљив и условљен високим нивоом у односу 

на површину теренаи карактером људских делатности. Важна особина ове воде, у погледу 

хемијског састава, је изражена бикарбинатност са знатним садржајем калцијума, 

магнезијума и гвожђа. Вода не делује агресивно на бетон. 

 

У обухвату урађеног и усвојеног Плана детаљне регулације за потребе реализације пројекта 

ветроелектране „Ветрозелена“ не постоји изграђена каналска мрежа, а површинске и подземне 
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воде се природним оцеђивањем кроз земљиште сливају у шире подручје  у којем је одвођење 

вода регулисано системом канала повезаних на каналисане водотоке, са низом црпних станица 

којима се одржава рачунски ниво воде. Подземне воде на територији града Панчева мере се у 

континуитету само у грађевинском реону. Дунав утиче на ниво подземне воде смањењем тј. 

повећањем нивоа подземне воде у зависности од годишњег варирања водостаја, односно од 

укупних хидролошких прилика. 

 

2.2. Преглед стања биодиверзитета истраживаног подручја и околине  

 

У овом поглављу приказан је опис стања флоре и фауне на подручју обухвата пројекта 

ветроелектране „Ветрозелена“ и релевантном окружењу, као и анализе утицаја Пројекта на 

чиниоце биодиверзитета. Овај опис и анализе дати су на основу резултата и анализа 

преконструкционог мониторинга станишта, флоре и фауне спроведеног за потребе ове 

Студије, одн. у оквиру процене утицаја на животну средину (ПУЖС) у складу са домаћом 

регулативом, и процене утицаја на животну средину и социјална питања (ESIA – енг. 

Environmental and Social Impact Assessment) према међународним стандардима. Методолошку 

поставку, кабинетска и највећи део теренских истраживања, као и све анализе у оквиру овог 

мониторинга станишта, флоре и фауне извео је стручни тим који је наведен на почетку 

Студије. 

 

2.2.1. Флора 

 

Локалитет „Долово“ представља линијски издужено подручје које географски припада јужном 

Банату. Истраживано подручје прожето је путевима за транспорт, који су по 

карактеристикама, у мањини насути шљунком (камењем), а у већини случајева 

карактеристични су атарски земљаног типа. 
 

 
 

Слика 2.7. Приказ истраживаног подручја 

 

Околина самог истраживаног подручја, а и елементи унутар истраживаног подручја су под 

интензивном употребом човека. Антропогени утицај се највише огледа у интензивној 

пољопривредни, где су забележена околна подручја њивског карактера, са интензивном 

ратарском активношћу. Од ратарских култура, највише површина је под следећим гајеним 

врстама: 
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➢ Сунцокрет– Helianthus annus L. 1753 

➢ Кукуруз – Zea mays L. 1753 

➢ Пшеница – Triticum spp. L. 1753 

➢ Детелина – Trifolium spp. L. 1753 

➢ Јечам– Hordeum spp. L. 1753 

 

 
Слика 2.8. Атарски путеви – насут пут и земљани пут 

 

Истраживани фрагменти уз путеве: 

 

Атарски путеви, било земљани или насути представљају микростаништа са интензивном 

употребом, те због табања терена, нису адекватни за раст и развој биљака и саме вегетације. 

Такође, путеви престављају трансекте који имају изражен ефекат руба, уз који се развија 

вегетација отпорна на овакав човеков утицај, те су забележене врсте попут компетитивних 

врста, као на пример: амброзија – Ambrosia artemisiifolia Besser 1809 и лобода – Chenopodium 

album L. 1753. 

 

Уз саме путеве забележени су фрагменти истраживаног подручја који представљају травната 

станишта рудералног типа. Ти фрагмени не заузимају велике површине, већ представљају зону 

између самих путева и њива. Биљне врсте које насељавају ове фрагменте су: јежевина – 

Dactylis glomerata L. 1753, обични љуљ -  Lolium perenne L. 1753, маслачак – Traxacum 

officinale F.H.Wigg. 1780, лобода – Chenopodium album L. 1753, амброзија – Ambrosia 

artemisiifolia Besser 1809; авдика – Sambucus ebulus L. 1753; дивља конопља - Cannabis 

ruderalis Janisch. 1930. 

  

Истраживани фрагменити дрвенасто – жбунасте вегетације: 

 

Унутар истраживаног подручја налази се и неколико површина под шумско-жбунастом 

вегатацијом. Фрагменти овакве вегетације не заузимају велике површине, али се јављају на 

неколико места дуж истраживаног подручја. Забележене врсте које се јављају у шумско-

жбунастој вегетацији представљају склоп који није карактеристично природних 

карактеристика. Разлог томе је што се унутар овог склопа бележе врсте које су ту настањење 

човековим утицајем, посађене или израсле након расејавања животињиским врстама. Неки од 

представника оваких врста су бели дуд – Morus alba L. 1753, копривић – Celtis sp. L. 1753 и 

орах – Juglans regia L. 1753, жива ограда калина – Ligustrum vulgare L. 1753, дуња – Cydonia 

oblonga Mill. 1768.  
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Поред ових врста, забележене су и друге врсте, које су честе у оваким стаништима и 

фреквентно насељавају засенчена микростаништа, као што су: коприва – Urtica dioica L. 1753, 

женска боквица – Plantago major L. 1753, мртав коприва – Lamium maculatum L. 1763. 

 

Поред претходно поменутих фрагмената са дрвенасто-жбунастом вегетацијом, може се 

издвојити и фрагмент који сачињавају брестови и ринглови. Пољски брест – Ulmus campestris 

L. 1753, као и ринглов (џенарика) – Prunus cerasifera Ehrh. 1785; настанили су мањи фрагмент 

на потезу који прати пут и пружа се ка северном делу истраживаног подручја. Уз ове дрвенасте 

врсте забележене су и друге врсте које су се укопиле у ово микростанише, као што су: курика 

– Euonymus europaeus L. 1753, винобољка - Phytolacca americana L. 1753; дивља купина – 

Rubus caesius L. 1753; бели дуд – Morus alba L. 1753, копривић – Celtis sp. L. 1753 и орах – 

Juglans regia L. 1753, жива ограда калина – Ligustrum vulgare L. 1753, dunja – Cydonia oblonga 

Mill. 1768.; багрем – Robinia pseudoacacia L. 1753. 
 

 
 

Слика 2.9. фрагменти дрвенасто-жбунасте вегетације 

 

Необична врста које је забележена у овом фрагменту, јесте гоџи бобица – Lycium barbarum L. 

1753, која је вероватно ту присутна као „побегла“ са неког пређашњег засада које је 

потенцијално било у овом подручју или непосредној околини. 
 

 
 

Слика 2.10. Забележена гоџи бобица 
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Фрагмент са густом популацијом гујине траве: 

 

У истраживаном подручју забалежен је и фрагмент који је настањен густом вегетацијом коју 

сачињава пољски брест – Ulmus campestris L. 1753, као и ринглов (џенарика) – Prunus 

cerasifera Ehrh. 1785, уз густу и масивну популацију чичака – попут гујине траве, врсте рода 

Carduus L. 1753. 

 

Фрагмент травнато – ливадског типа: 

 

Унутар истраживаног подручја, пружајући се ка северу целокупног обухвата јављају се 

микростаништа карактеристичне травнато-ливадске вегетације. При истраживању оваквих 

микростаништа, бележе се биљне врсте које су типичне за овакву врсту станишта, али и биљне 

врсте које су ту настањене као рудералне (попут лободе – Chenopodium album L. 1753) или 

алохтони компетитори (попут амброзија – Ambrosia artemisiifolia Besser 1809). 

 

Од биљних врста које су типичне за травнато – ливадске станишта забележе су: јежевина – 

Dactylis glomerata L. 1753, обични љуљ -  Lolium perenne L. 1753, маслачак – Traxacum 

officinale F.H.Wigg. 1780; пољски мачков брк  - Nigella arvensis L. 1753; ветроваљ - Eryngium 

campestre L. 1753; лисичији реп - Echium vulgare L. 1753; хајдучка трава – Achillea millefolium 

L. 1753; смрекаста млечика -  Euphorbia cyparissias L. 1753; ивањско цвеће - Galium verum L. 

1753; кантарион – Hypericum perforatum L. 1753;  петровац- Agrimonia eupatoria L. 1753; 

kokotac- Melilotus officinalis (L.) Lam. 1779; црни слез – Malva sylvestris L. 1753; цикорија - 

Cichorium intybus L. 1753; слаткастолисни козлинац - Astragalus glycyphyllos L. 1753; красолика 

– Erigeron sp. L. 1753; талац - Clinopodium vulgare L. 1753; luk – Allium sp. L. 1753; мајкина 

душица - Thymus serpyllum L. 1753. 

 

 
 

Слика 2.11. фрагмент травнато-ливадског типа 

 

Забележени типови вегетације: 

 

➢ Вегетација путева, атарских путева, рудералног карактера са елементима инвазивних 

врста 

➢ Вегетација дрвенасто-жбунаста са антропогеним утицајем 

➢ Вегетација травнато – ливадска 

➢ Вегетација дрвенастих елемената са гујином травом 
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Инвазивне врсте и врсте са инвазивним карактеристикама: 

 

➢ винобољка - Phytolacca americana L. 1753 

➢ дивља купина – Rubus caesius L. 1753 

➢ амброзија – Ambrosia artemisiifolia Besser 1809 

➢ багрем – Robinia pseudoacacia L. 1753; 

 

Заштићене врсте, строго заштићене врсте и врсте под контролом промета: 

 

Према правилнику (Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 

дивљих врста биљака, животиња и гљива „Службени гласник РС“, бр. 5 од 5. фебруара 2010, 

47 од 29. јуна 2011, 32 од 30. марта 2016, 98 од 8. децембра 2016.) на истраживаном подручју 

нису забележене врсте биљака које су под категоријом заштићених или строго заштићених 

таксона, док су забележене врсте које су под контролом промета. Према правилинику, такав 

биљни таксон је комерцијалан и на њега се односе одредбе Уредбе о стављању под контролу 

коришћења и промета дивље флоре и фауне. Представници забележених таксона под 

контролом промета су: мајкина душица Thymus serpyllum L. 1753.; хајдучка трава – Achillea 

millefolium L. 1753; катарион – Hypericum perforatum L. 1753. На истраживаном подручју ови 

таксони нису забележени у великом броју, односно популације им нису велике, тако да нису 

ни интересантне локалном становништву који би евентуално сакупљале ове биљне врсте, као 

лековите врсте. Са друге стране, ове врсте насељевају микростаништа која нису под утицајем 

човека, односно, нису непосредно уз мрежу путева, те и сама употреба путева, возилима или 

радним машинама неће утицати на ове врсте, које нису заштићене као ретке, већ су под 

заштитом државе као врсте чије се брање, односно експоатација мора органичити. 

 

2.2.2. Фауна птица 
 

У овом одељку представљен је преглед резултата мониторинга фауне птица, карактеризација 

еколошког статуса свих популација птица које су (потенцијално) присутне на локацији ВЕ и у 

непосредној околини, као и конзервационо вредновање ових популација и њихових станишта 

на локацији ВЕ.  

 

2.2.2.1. Резултати мониторинга 

 

За потребе развоја пројекта ветроелектране „Ветрозелена“ спроведен је Мониторинг 

орнитофауне у периоду 2020-2021. година. При усмеравању тежишта полазног мониторинга 

на одређене врсте птица, Пројектни задатак је имао у виду два принципијелна приступа: 
 

➢ степен угрожености врста категорисан по стандардним међународним критеријумима 

заснованим на величинама популација и распростањености и трендовима промена тих 

величина, и 

➢ акумулираним искуствима о могућим утицајима коришћења енергије ветра на одређене 

врсте и групе врста птица. 

 

На основи та два приступа, пројектни задатак је издвојио пет група птица: 
 

➢ Врсте које се сматрају угроженим по стандардним листама угрожених врста (IUCN и 

BLI, укључујући најновија издања). 

➢ Гнездарице отворених пољопривредних станишта, попут пољске шеве и препелице и 

оних које поља користе као одморишта, као што су ждрал и гуске, које се могу се 

сматрати “циљним врстама” ако се гради на њиховим стаништима.. 

➢ Крупне птице које једре, првенствено грабљивице, познате по склоности да се сударају 

са турбинама ветрогенератора. 
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➢ Препелице на гнежђењу, барске птице на одмориштима и друге врсте познате по 

осетљивости на узнемиравање. 

➢ Сове и остале ноћне и ноћу активне птице. 

 

Групи 1 у овом мониторингу додато је следеће: 
 

➢ врсте идентификоване у Црвеној књизи птица Србије као угроженије од категорије LC 

(најмање забринутости), 

➢ врсте означене као „окидачи“ за категоризацију IBА RS058 „Јужни Банат“, и 

➢ као посебан случај, једна врста која је кључни „фацилитатор“ у гнежђењу угрожених 

предатора (градитељ њихових гнезда). 

 

Групи 1 у овом мониторингу додате су још: 
 

➢ сврачци рода Lanius јако уских ловних територија на отвореном пољу око гнезда у 

жбуну или око погодне осматрачнице или заклона, полазећи од могућности да се 

радовима узнемири, наруши или уништи таква, на пројектном подручју, ретка 

комбинација станишта, и  

➢ подземне гнездарице груписане око отворених лесних профила и одрона уз 

саобраћајнице ако се њима у време изградње ветропарка одвија транспорт 

механизације, уређаја и радника, чиме ће потенцијално таква места бити оштећивана, 

уништавана или/и узнемиравана.   

 

Комбинацијом изложених принципа, добијен је списак од укупно 47 циљних врста (Табела 2.1). 

 

Табела 2.1. Ветроелектрана „Ветрозелена“ - циљне врсте птица 
 

Научни назив 
Категорије угрожености реципијената 

IUCN Европа Србија Trigger 

Accipiter nisus  LC ↘   

Alauda arvensis     

Anas platyrhynchos     

Anser     

Anthus campestris    IBA 

Apus  NT ↘   

Aquila heliaca VU  CR  

Ardea cinerea  LC ↘   

Asio otus     

Athene noctua     

Buteo     

Calandrella brachydactyla   EN IBA 

Ciconiaciconia     

Ciconia nigra   NT  

Circaetus gallicus   NT  

Circus aeruginosus   NT  

Circus cyaneus  LC ↘ VU  

Circus macrourus NT LC ↘   

Circus pygargus  LC ↘ EN  

Clanga VU VU CR  

Coracias garrulus  LC ↘ NT  

Corvus corax   F  

Coturnix LC ↘ NT ↘ VU  

Falco cherrug EN EN CR IBA 

Falco columbarius  VU NT  

Falco subbuteo     

Falco tinnunculus LC ↘ LC ↘  IBA 
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Научни назив 
Категорије угрожености реципијената 

IUCN Европа Србија Trigger 

Falco vespertinus NT ↘ VU VU  

Grus grus     

Haliaeetus albicilla   NT  

Hieraaetus pennatus   EN  

Laniuscollurio LC ↘    

Laniusexcubitor LC ↘    

Lanius minor LC ↘    

Meropsapiaster     

Milvus migrans   EN  

Numenius arquata NT ↘ NT ↘ LC  

Otusscops     

Perdixperdix LC ↘ LC ↘ VU  

Pernis apivorus     

Phalacrocorax carbo     

Riparia riparia LC ↘    

Streptopelia turtur  VU VU  

Sturnus vulgaris     

Tringa glareola     

Tyto alba  LC ↘   

Vanellus vanellus NT ↘ VU   
 

CR – критично угрожена; EN – угрожена; VU – рањива; NT – скоро угрожена; LC –најнижи приоритет заштите; 

F – "фацилитатор"; ↘ – опадајући тренд популације; IBA – "окидач" за Јужни Банат. 

 

Подручје обухвата Мониторнга са просторном диспозицијом ветротурбина приказан је на 

сликама 2.12. и 2.13. 
 

 

Слика 2.12. ВЕ Ветрозелена – црвене границе: површине мониторинга у радијусу од 500 m 

од сваке појединачног ВГ 
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Слика 2.13. Ветрозелена – површине мониторинга: жуте границе – у радијусу од 2000 m од 

сваког ВГ; плаве границе – у радијусу од 1000 m сваког појединачног ВГ 

 

Иако се сматра да се предметно подручје налази у јако модификованом пределу са 

униформним вештачким екосистемима и без значајнијих водених и шумских станишта, 

диверзитет птица забележен током 12 месеци 2020/2021. био је сразмерно висок. Укупно 101 

врста птица забележено је или се сматра (потенцијално) присутним у обухвату планиране 

ветроелектране и у непосредној околини. Од њих, 47 врста које се сматрају циљним врстама 

су обележене масним словима у Табели 2.2.  

 

Табела 2.2. Списак врста птица забележених током мониторинга на подручју ветроелектране 

„Ветрозелена“ 
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1 Фазан Phasianus colchicus P, H 
bp: NA; nbp: 

NA 
  IIA, IIIA  

2 Јаребица Perdix perdix P, H 
bp: VU; nbp: 

NA 
 IIA, IIIA  

3 Обична препелица Coturnix coturnix P, H 
bp: LC; nbp: 

VU 
  IIB II 

4 Дивља гуска Anser anser SP 
bp: NT ; nbp: 

LC 
  

 IIA, 

IIIB 
II 

5 Дивља патка Anas platyrhynchos P, H bp: LC; nbp: LC   IIA, IIIA II 
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6 Обична кукавица Cuculus canorus SP bp: LC; nbp: LC     

7 Домаћи голуб Columba livia f. domestica   - 
bp: NA; nbp: 

NA 
     

8 Голуб дупљаш Columba oenas SP 
bp: VU; nbp: 

LC 
  IIB  

9 Голуб гривнаш Columba palumbus P, H bp: LC; nbp: LC   
 IIA, 

IIIA 
 

10 Гугутка Streptopelia decaocto P, H bp: LC; nbp: LC   IIB  

11 Грлица Streptopelia turtur P, H 
bp: VU; nbp: 

VU 
VU IIB II 

12 Ждрал Grus grus SP bp: RE; nbp: LC  I II 

13 Бела рода Ciconia ciconia SP bp: LC; nbp: LC   I II 

14 Црна рода Ciconia nigra SP bp: NT; nbp: LC  I II 

15 Сива чапља Ardea cinerea P, H bp: LC; nbp: LC      

16 Велики корморан Phalacrocorax carbo P, H bp: LC; nbp: LC      

17 Вивак Vanellus vanellus SP bp: LC; nbp: LC NT IIB II 

18 Вивак Numenius arquata 
SP bp: NA; nbp: 

LC 
NT IIB II 

19 Шумски спрудник Tringa glareola 
SP 

bp: / ; nbp: LC  I 
II 

20 Црвеноноги спрудникTringa totanus 
SP bp: EN; nbp: 

VU 
 IIB 

II 

21 Речни галеб Larus ridibundus P bp: LC; nbp: LC   IIB  

22 Сињи галеб Larus michahellis P bp: RE; nbp: LC      

23 Кукувија Tyto alba SP bp: LC; nbp: LC    

24 Мала ушара Asio otus SP bp: LC; nbp: LC     
 

25 Сиви ћук Athene noctua 
SP 

bp: LC; nbp: LC    

26 Ћук Otus scops 
SP 

bp: LC; nbp: LC    

27 Змијар Circaetus gallicus SP 
bp: NT; nbp: 

NT 
  I II 

28 Осичар Pernis apivorus SP bp: LC; nbp: LC   I II 

29 Црна луња Milvus migrans SP 
bp: EN; nbp: 

DD 
 I II 

30 Еја мочварица Circus aeruginosus SP bp: NT; nbp: LC   I II 

31 Пољска еја Circus cyaneus SP bp: /; nbp: VU   I II 

32 Степска еја Circus macrourus 
SP 

bp: / ; nbp: NA NT I II 

33 Еја ливадарка Circus pygargus 
SP 

bp: EN; nbp: LC  I II 

34 Кобац Accipiter nisus SP bp: LC; nbp: LC     II 
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35 Орао белорепан Haliaeetus albicilla SP 
bp: NT; nbp: 

NT 
  I I, II 

36 Орао крсташ Aquila heliaca 
SP bp: CR; nbp: 

EN 
VU I I, II 

37 Патуљасти орао Hieraaetus  pennatus 
SP bp: EN; nbp: 

DD 
 I 

II 

38 Црни орао Clanga clanga 
SP 

bp:  / ; nbp: CR VU I 
 I, II 

39 Мишар Buteo buteo  SP bp: LC; nbp: LC     II 

40 Велики детлић D. major SP bp: LC; nbp: LC      

41 Степски соко Falco cherrug SP 
bp: CR; nbp: 

CR 
EN I II 

42 Ветрушка Falco tinnunculus SP bp: LC; nbp: LC     II 

43 Сива ветрушка Falco vespertinus SP 
bp: VU; nbp: 

LC 
NT I I, II 

44 Ластавичар Falco subbuteo SP bp: LC; nbp: LC     II 

45 Мали соко Falco columbarius SP bp: /; nbp: NT   I II 

46 Пупавац Upupa epops SP bp: LC; nbp: LC     

47 Пчеларица Merops apiaster SP bp: LC; nbp: LC    II 

48 Модроврана Coracias garrulus SP bp: NT; nbp: LC  I I, II 

49 Црна чиопа Apus apus SP bp: LC; nbp: LC    

50 Велики сврачак Lanius excubitor SP bp: /; nbp: LC     II 

51 Руси сврачак Lanius collurio SP bp: LC; nbp: LC   I  

52 Мали сврачак Lanius minor SP bp: LC; nbp: LC   I II 

53 Вуга Oriolus oriolus SP bp: LC; nbp: LC    

54 Сврака Pica pica P bp: LC; nbp: LC   IIB  

55 Чавка Corvus monedula P bp: LC; nbp: LC   IIB  

56 Гачац Corvus frugilegus P, H bp: LC; nbp: LC   IIB  

57 Гавран Corvus corax P bp: LC; nbp: LC      

58  Сива врана Corvus cornix P, H bp: LC; nbp: LC   IIB  

59 Велика сеница Parus major SP bp: LC; nbp: LC      

60 Сеоска ласта Hirundo rustica SP bp: LC; nbp: LC      

61 Градска ласта Delichon urbicum SP bp: LC; nbp: LC    

62 Брегуница Riparia riparia SP bp: LC; nbp: LC    

63 Шева Alauda arvensis SP bp: LC; nbp: LC    IIB  
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64 Ћубаста шева Galerida cristata SP bp: LC; nbp: LC    

65 Мала шева Calandrella brachydactyla SP 
bp: EN; nbp: 

DD 
 I  

66 Трстењак млакар Acrocephalus palustris SP bp: LC; nbp: LC    

67 
Велики трстењак Acrocephalus 

arundinaceus 

SP 
bp: LC; nbp: LC    

68 
Трстењак рогожар Acrocephalus 

arundinaceus 

SP 
bp: LC; nbp: LC    

69 Обична грмуша Sylvia communis SP bp: LC; nbp: LC      

70 Црноглава грмуша Sylvia atricapilla SP bp: LC; nbp: LC    

71 Грмуша чаврљинка Sylvia curruca SP bp: LC; nbp: LC    

72 Брезов звиждак Phylloscopus trochillus SP bp: /; nbp: LC    

73 Обични звиждак Phylloscopus collybita SP bp: LC; nbp: LC    

74 Сива мухарица Muscicapa striata SP bp: LC; nbp: LC    

75 Чворак Sturnus vulgaris P bp: LC; nbp: LC    IIB  

76 Царић Troglodytes troglodytes SP bp: LC; nbp: LC    

77 Дрозд боровњак Turdus pilaris SP 
bp: NA; nbp: 

LC 
   IIB  

78 Дрозд имелашTurdus viscivorus SP bp: LC; nbp: LC   IIB  

79 Кос Turdus merula SP bp: LC; nbp: LC  IIB  

80 Црвендаћ Erithacus rubecula SP bp: LC; nbp: LC    

81 Обични славуј Luscinia megarhynchos SP bp: LC; nbp: LC      

82 Црна црвенрепка Phoenicurus ochrurus SP bp: LC; nbp: LC      

83 
Обична црвенрепка Phoenicurus 

phoenicurus 
SP bp: LC; nbp: LC    

84 Обична траварка Saxicola rubetra SP bp: LC; nbp: LC      

85 Црноглава траварка Saxicola torquatus SP bp: LC; nbp: LC      

86 Белогуза Oenanthe oenanthe SP bp: NT; nbp: LC      

87 Домаћи врабац Passer domesticus P bp: LC; nbp: LC      

88 Пољски врабац Passer montanus P bp: LC; nbp: LC      

89 Бела плиска Motacilla alba SP bp: LC; nbp: LC      

90 Жута плиска Motacilla flava SP bp: LC; nbp: LC      

91 Ливадска трептељка Anthus pratensis SP bp: /; nbp: LC NT    

92 Шумска трептељка Anthus trivialis SP bp: LC; nbp: LC    
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93 Степска трептељка Anthus campestris SP bp: LC; nbp: LC  I  

94 Зеба Fringilla coelebs SP bp: LC; nbp: LC      

95 Зелентарка Carduelis chloris SP bp: LC; nbp: LC      

96 Зелентарка Carduelis carduelis SP bp: LC; nbp: LC      

97 Конопљарка Carduelis cannabina SP bp: LC; nbp: LC      

98 Стрнадица жутовољка Emberiza citrinella SP bp: LC; nbp: LC    

99 
Црноглава стрнадица Emberiza 

melanocephala 

SP 
bp: LC; nbp: LC    

100 Барска стрнадица Emberiza schoeniclus 
SP 

bp: LC; nbp: LC    

101 Велика стрнадица Miliaria calandra SP bp: LC; nbp: LC      

 
Легенда: 
 

српски Закон о заштити природе, SP - Строго заштићена врста, P - Заштићена врста, P, H - Заштићена врста, 

Ловна врста. 
 

ЕУ Директива о птицама (Директива 2009/147/ЕЗ) Анекси I, II, III Анекс I: Земље чланице морају да одреде 

Посебна подручја заштите (Special Protection Areas - SPAs) за њихов опстанак и за све врсте птица селица. 

Анекс II: врсте птица се могу ловити. Анекс III: активности које директно угрожавају птице, као што је 

намерно убијање, хватање или трговина или уништавање њихових гнезда, су забрањене. 
 

Глобални IUCN статус односи се на IUCN: Црвена листа угрожених врста (IUCN 2011). Национални IUCN 

статус [118]: bp – гнездилишна популација; nbp – негнездилишна популација: RE – регионално изумрла, LC — 

најнижи приоритет заштите, NT – скоро угрожена, VU – рањива, EN – угрожена, CR – критично угрожена; 

DD – недостатак података, NA – није применљиво. 
 

CMS Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња: I – Прилог I; II – Прилог II 

 

Строго заштићене врсте  

 

Према српском Закону о заштити природе, 81 строго заштићена врста је забележена на 

подручују пројекта. 

 

Национални IUCN статус 

 

Што се тиче статуса на Националној црвеној листи[118], у оквиру гнездилишне популације 

постоји 7 врстакоје су означене као Скоро угрожене, 4 Рањиве, 5 Угрожених и 2 Критично 

угрожене. Остале врсте су ван осетљивих категорија (DD, RE&LC). Почевши од најзначајније 

категорије - критично угрођене, ту спадају орао крсташ Aquila heliaca и степски соко Falco 

cherrug. С обзиром да се категорија односи на гнездећу популацију, није потребно посветити 

посебну пажњу орлу крсташу Aquila heliaca, који у подручју пројекта није пронађен као 

гнездећа врста. Степски соко Falco cherrug је гнездећа врста у подручју Пројекта и због тога 

је посебна пажња посвећена овој врсти. Прва мера ублажавања била је смањење оригиналног 

обухвата подручја Пројекта у северном делу, након консултација са Покрајинским заводом за 

заштиту природе Војводине и у складу са познатом територијом степског сокола. Мотрење и 

додатне предложене активности, а нарочито систем постављања вештачких гнезда, се 

нарочито односе на ову врсту. Што се тиче угрожених врста, само се мала шева Calandrella 

brachydactyla гнезди у подручју Пројекта, док се остале 4 врсте (патуљасти орао Hieraaetus  

pennatus, еја ливадарка Circus pygargus, црна луња Milvus migrans и црвеноноги спрудник 

Tringa totanus) не гнезде. Имајући то у виду, поред степског сокола Falco cherrug, посебну 

пажњу је потребно посветити и малој шеви Calandrella brachydactyla.  
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Што се тиче статуса на Националној црвеној листи [118], у оквиру гнездеће популације 

постоји 3 врсте које су означене као Скоро угрожене, 4 Рањиве, 1 Угрожена и 2 Критично 

угрожене. Остале врсте су ван осетљивих категорија (DD, RE&LC). Још једном, почевши од 

најзначајније категорије - критично угрођене, ту спадају црни орао Clanga clanga и степски 

соко Falco cherrug. Будући да се соко редовно налази у овом подручју, чак и као негнездећа 

врста, потребно му је посветити посебну пажњу и у овој категорији. Црни орао Clanga clanga 

је у уочен само једном, па га сходно овим подацима не треба сматрати значајно угроженим 

Пројектом. Орао крсташ Aquila heliaca, угрожена врста, је забележен два пута. Ни овоме није 

за сада потребно посветити значајнију пажњу, али имајући у виду његово недавно ширење на 

јужне делове Баната, бољи закључци се могу дати након будућег мотрења, током и након 

завршетка изградње. 

 

Глобални IUCN статус  

 

Укупно 9 врста има Глобални IUCN статус, од чега је 5 скоро угрожених, 3 рањивих и 1 

угрожених. У статус угрожених врста спада степски соко Falco cherrug, у вези са којим су 

објашњења већ претходно дата. Од 3 врсте са статусом рањиве, две врсте су већ објашњене, 

црни орао Clanga clanga и орао крсташ Aquila heliaca. Трећа је Грлица Streptopelia turtur, која 

се чак и гнедзи у близини подручја Пројекта. С обзиром да је грлица сваки пут уочавана испод 

зоне млата лопатица ротора, процењено је да се не налази у фокусу мера ублажавања против 

сударања. Ова врста се гнезди на дрвећу, па већину мера ублажавања треба усмерити на 

грађевинске радове, које треба организовати тако да не угрожавају шумарке и дрвореде у 

околини. 

 

ЕУ Директива о птицама  

 

Постоји  23 врсте обухваћене Анексом I, EU Директиве о птицама. Будући да је статус 

повезан са проглашавањем посебних подручја заштите (SPAs), присуство врсте је нарочито 

важно ако је реч о гнездећој врсти или важној/бројној врсти селица или птица на зимовању.  

Већина од ове 23 врсте се не гнезди у подручју Пројекта. Гнездеће врсте, као што су степски 

соко, грлица и мала шева, су већ описане у претходном делу текста.. Потребно је објаснити 

још две врсте са листе, које се гнезде у подручју, а то су степска трептељка Anthus campestris 

и мали сврачак Lanius minor. Гнездилишта, (5x) малог сврачка Lanius minor су забележена по 

спољним рубовима подручја Пројекта. Сва уочавања су била испод нивоа млата ротора, па је 

мала вероватноћа да ће доћи до директног сударања. Током грађевинских радова потребно је 

посветити посебну пажњу и заштити њихова мала станишта, као и избећи сезону парења. На 

тај начин ће се остварити минималан или незначајан утицај на врсте. Гнездећа популација 

Anthus campestris је већа него касније, (20-40 парова). Ово велико одступање указује да 

територије нису детаљно идентификоване. Ове врсте су распоређене дуж путева и линија, 

преко њива, док је углавном уочаване на висинама испод нивоа млата елисе ротора. Стога је 

њихова заштита могућа применом сличних метода као и за малог сврачка, али је тежа за 

спровођење због већег броја и уједначеније расподеле. 

 

Конвенција о очувању миграторних врста дивљих животиња – Бонска конвенција 

 

Из Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња постоји 5 врста у Прилогу I и 

33 врсте у Прилогу II. 

 

Иако се укупан број од 101 врсте птица може окарактерисати као значајан са фаунистичког 

аспекта, у квантитативном смислу број бележених јединки је релативно оскудан. Због 

недостатка водених и влажних станишта предметна локација не погодује присуству и 

задржавању великог броја јединки, јер недостају станишта за њихову исхрану, сакривање и 
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гнежђење. Ипак, свака од циљних врста која је идентификована током једногодишњег 

мониторинга може бити изложена једном или већем броју утицаја ветроелектрана, како у фази 

градње, тако и у фази експлоатације, због чега се препоручују опсервације током свих фаза 

реализације пројекта како би се потенцијални ризик минимизовао. 

 

2.2.3. Фауна слепих мишева 

 

У овом одељку представљен је преглед резултата мониторинга фауне слепих мишева, 

карактеризација еколошког статуса свих популација слепих мишева које су (потенцијално) 

присутне на локацији планиране ветроелектране „Ветрозелена“ и непосредном окружењу, као 

и конзервационо вредновање ових популација и њихових станишта. 

 

2.2.3.1. Резултати мониторинга 

 

У методолошком смислу за мониторинг слепих мишева првобитно је коришћено једанаест 

трансеката, с обзиром на величину и сложеност предложеног развојног подручја (октобар 

2020.). Од марта 2021. коришћено је 15 трансеката. Предвиђено је да се трансекти понове два 

пута током једне вечери, покривајуcћи оба смера. Трансекти су дугачки око 500 метара тако 

да су ултразвучни снимци узорковани на укупној дужини од 1 km по трансекту. Полазна тачка 

трансеката је била супротна сваки наредни теренски излазак. Сви трансекти у обухвату 

узорковани су током једног теренског изласка како би се упоредила активност слепих мишева. 

Време проведено по трансекту током мониоторинга је износило између 20 и 25 минута. 

Истраживања дуж трансеката су вршена узорковањем ехолокацијских оглашавања слепих 

мишева, коришћењем ручног детектора са временском експанзијом Pettersson D240x (Слике 

2.14 и 2.15). Сви прелети слепих мишева су снимљени на Zoom H2n уређају за снимање. 

Мониторинг је започињао отприлике један сат пре заласка сунца. Визуелно посматрање неба 

је обављано током првих сат и по мониторинга (Vantage point surveys). Оно омогућава 

визуелно посматрање у раном сумраку, када су слепи мишеви још увек видљиви. Посебно су 

корисно за посматрање врста које рано, пред вече постају активни, као што су Nyctalus. За 

теренске изласке су одабрани дани са добрим временским условима. 

 

 
 

Слика 2.14. Мапа трансеката (жуте линије) у северном делу пројектног подручја 
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. 

 
 

Слика 2.15. Мапа трансеката (жуте линије) у јужном делу пројектног подручја. 

 

Аутоматски мониторинг активности слепих мишева подразумевао је постављање 

стационарних детектора Wildlife Acoustics SM4BAT (FS) са SMM-U1 i SMM-U2 ултразвучним 

микрофонима у оквиру истраживаног обухвата. Ова истраживања су имала за циљ да се утврди 

специфични индекс активности слепих мишева (просечан број прелета по сату), а добијени 

подаци представљају основу за процену утицаја планираног ветропарка. Аутоматски 

детектори су снимали активну фазу животног циклуса слепих мишева, а праћење је трајало 

годину дана. Осам детектора је истовремено постављено на подручју ветропарка. Локације 

стационарних детектора су одабране тако да равномерно покривају цео обухват ветропарка и 

да представљају све типове станишта. Уређаји су постављени, односно сакривени у жбуњу и 

дрвећу, где су везани сигурносним сајлама. Микрофони су извучени на грани да стоје отворено 

без препрека (лишћа и грана). Висина постављених микрофона је износила између 2 и 3 метра 

под углом од 45 степени. Сваки детектор је био подешен да снима слепе мишеве од сумрака 

до зоре, при чему, снимање почиње 30 минута пре заласка сунца и завршава 30 минута након 

изласка сунца. Прелет слепог миша је класификован као низ ултразвучних импулса 

регистрованих у временском оквиру од 15 секунди. Слепи мишеви могу током лова прелетати 

детектор у више наврата. Стога није могуће проценити број јединки слепих мишева. У складу 

са међународним смерницама, индекс активности се користио за израчунавање просечног 

броја прелета слепих мишева по сату (Idx (A) = Укупан број прелета слепих мишева/број сати 

снимања). Забележени снимци су идентификовани до нивоа група слепих мишева: Rhinolophus 

spp., Myotis spp./Plecotus spp., Pipistrellus/Hypsugo/Miniopterus spp., Nyctalus/Vespertilio spp. i 

Eptesicus spp./Barbastella spp. 

 

На основу података узоркованих аутоматском детекцијом, примећено је да активност слепих 

мишева у истраживаном подручју расте до јуна и јула, а затим опада. Ова тенденција се односи 

на готово све групе осим на групе Eptesicus и Nyctalus. Почевши од марта, укупан индекс 

активности слепих мишева порастао је са 0,39 на 9,61 до јуна (Табела 2.3). У новембру, 

последњег месеца када су слепи мишеви још активни пре хибернације, индекс (0,17) је нижи 

него у марту (0,39), првом активном месецу после хибернације. Учешcће групе Pipistrellus у 

укупној фауни слепих мишева је веома доминантно. Са 80.567 забележених прелета, чини удео 
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од 93,6%. Друга најзаступљенија је група Rhinolophus са уделом од 2,2 %, а трећа је група 

Nyctalus са уделом од 1,9 %. Група Myotis učestvuje sa 1,7 %, док је група Eptesicus најмање 

присутна са 0,9 % укупне фауне. Да би се добио бољи увид у резултате, апсолутни бројеви 

прелета слепих мишева су такође представљени као индекси активности. Узети су обзир број 

дана у месецу, трајање ноћи и техничке грешке које се манифестују на одређеним статичким 

позицијама. 

 

Pozicije 
Nov. 

2020 

Mart 

2021 

April 

2021 

Maj 

2021 

Jun 

2021 

Jul 

2021 

Avg. 

2021 

Sep. 

2021 

Okt. 

2021 
Total 

Nyctalus 

group 
61 20 98 185 176 92 141 753 149 1675 

Pipistrellus 

group 
492 1337 3599 9245 19493 20429 12757 11164 2051 80567 

Eptesicus 

group 
   83 61 140 149 103 194 53 783 

Myotis group 3 2 13 24 95 734 458 93 9 1431 

Rhinolophus 

sp. 
  5 56 274 364 378 578 202 1 1858 

Total 556 1361 3851 9789 20268 21586 14037 12406 2263 86117 

IDX (A) 0.17 0.39 1.40 4.24 9.61 9.54 5.88 4.72 0.74 4.08 

 

Табела 2.3. Број прелета слепих мишева и индекси активности у зависности од групе слепих 

мишева и месеца. 

 

Најчешћа група током аутоматског мониторинга је Pipistrellus група. Активност ове групе, у 

зависности од положаја (статичке тачке) и месеца, приказана је у табели 2.4. Од укупно осам 

узоркованих позиција, највећа активност је забележена на позицијама СП3 (шибљак) и СП5 

(пашњак са шибљем). Просечан индекс активности био је на позицији СП3 7,88 а на позицији 

СП5 6,02. Најмања активност забележена је у СП8 (појединачно стабло) Idx 0,23 и СП1 

(шибљак) Idx 0,44. 

 

Position SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 Prosek 

Novembar 

2020 
0.04  * 0.92 0.08 0.01 0.01 0.00 0.01 0.15 

Mart 2021 0.23 0.74 0.24 0.33 0.10 0.32 1.09 0.01 0.38 

April 2021 0.11 1.08 0.68 2.25 1.24 1.61 3.40 0.07 1.30 

Maj 2021 0.28 2.64 4.57 0.57 0.96 5.48 14.97 0.30 4.01 

Jun 2021 0.72 3.17 16.09 10.30 29.26 2.77 11.81 0.42 9.24 

Jul 2021 0.60 20.19 25.88 10.80 5.28 3.57 1.42 0.21 9.02 

Avgust 2021 0.46 4.90 13.75 7.04 6.76 3.79 * 0.72 5.35 

Septembar 

2021 0.89 1.56 6.74 5.46 9.76 4.99 * 0.31 
4.24 

Oktobar 

2021 0.68 0.80 2.00 0.20 0.82 0.16 * 0.04 
0.67 

Prosek 0.44 4.38 7.88 4.11 6.02 2.52 5.45 0.23 3.82 

 

Табела 2.4. Индекси активности Pipistrellus групе у зависности од ползиције и месеца. 
 

Боје: веома светло зелена - индекси активности између 0,0 и 0,9; светло зелена - између 1,0 и 2,9; зелена - 

између 3,0 и 5,9; тамно зелена - између 6,0 и 11,9; веома тамно зелена - изнад 12,0. * недостају Подаци. 
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Слика 2.16. Мапа важних станишта за групу Pipistrellus 
 

Бела засенчена површина – површина планираног ветропарка; Жуте линије - трансекти; Жуте куће - позиције 

аутоматских детектора; Зелене осенчене површине - значајне вегетационе структуре (линеарно грмље до СП3 и 

дрворед између Долова и Банатског Новог Села); Црвена засенчена површина – комплекс пашњака; Плаво 

засенчена површина - локални еколошки коридор "Циганска долина" (лесна долина). 

 

Група Nyctalus чини најзначајнији удео смртних случајева од судара са ветротурбинама широм 

Европе. Будуcћи да су Nyctalus врсте најзначајније подложне сударима са ветротурбинама, 

приказани су детаљније. Број забележених прелета и израчунати индекси активности у односу 

на положаја аутоматских детектора и месеци су наведени у табели 2.5. За разлику од групе 

Pipistrellus, дистрибуција групе Nyctalus је равномернија у подручју ветропарка. Релативно 

ниски индекси током лета указују на то да вероватно нема колоније у области ветропарка или 

Долова. Вероватније је да ове јединке врше дуже ноcћне излете из суседних површина или 

солитарни мужјаци из склоништа у Долову. Највећа активност је остварена у септембру 

(просек Idx 0,27). Значајно повеcћана активност у септембру може указивати на миграциону 

активност. Овде имамо изражену правилност у дистрибуцији групе Nyctalus.  
 

Позиција SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6 SP7 SP8 Просек 

November 2020 0.03  * 0.02 0.04 0.02 0 0 0.02 0.02 

March 2021 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 

April 2021 0.03 0.01 0.02 0.05 0.04 0.04 0.08 0.02 0.04 

May 2021 0.05 0.10 0.09 0.10 0.08 0.10 0.07 0.07 0.08 

June 2021 0.06 0.10 0.09 0.11 0.07 0.10 0.07 0.08 0.08 

July 2021 0.02 0.02 0.04 0.10 0.06 0.05 0.00 0.02 0.04 

August 2021 0.03 0.11 0.02 0.09 0.10 0.03 * 0.03 0.06 

September 2021 0.22 0.45 0.03 0.49 0.30 0.44 * 0.06 0.27 

October 2021 0.04 0.10  0.00 0.03 0.06 0.09 * 0.02 0.05 

Prosek 0.05 0.10 0.04 0.11 0.08 0.09 0.04 0.04 0.07 
 

Табела 2.5. Индекси активности Nyctalus групе у зависности од позиције и месеца. 
 

Боје: веома светло зелена - индекси активности између 0,00 и 0,04; светло зелена - између 0,05 и 0,09; зелена - 

између 0,10 и 0,19; тамно зелена - између 0,20 и 0,39; веома тамно зелена - изнад 0,40. * недостају Подаци. 
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Слика 2.17. Мапа важних станишта за групу Nyctalus 
 

Бела осенчена површина – површина планираног ветропарка; Жута засенчена површина - Ветропарк Чибук 1; 

Жуте линије - трансекти; Жуте куће - позиције аутоматских детектора; Зелени кругови - позиције са највећом 

Nyctalus активношcћу у септембру (СП2, СП4 и СП6); Црвени кругови - позиције са најнижом Nyctalus 

активношћу у септембру (СП3 и СП8); Црна стрелица - могуcћи правац миграције. 

 

Током деветомесечног мониторинга слепих мишева дуж трансеката, обављено је петнаест 

теренских излазака и забележено је 243 прелета слепих мишева. Регистровано је присуство 

једанаест врста: 

  

1. Rhinolophus ferrumequinum  

2. Myotis daubentonii  

3. Myotis emarginatus  

4. Nyctalus noctula  

5. Nyctalus leisleri  

6. Pipistrellus kuhlii  

7. Pipistrellus pygmaeus  

8. Hypsugo savii  

9. Eptesicus serotinus  

10. Miniopterus schreibersii  

11. Plecotus sp. 

  

Анализа снимака са аутоматских детектора потврдила је и присуство дванаесте врсте, 

Barbastella barbastellus. Ова врста је укључена у групу Eptesicus заједно са Eptesicus serotinus. 

Ипак, истраживање ручним детектором дуж трансеката није забележило врсту Barbastella 

barbastellus. Најзаступљенија врста, Pipistrellus kuhlii, има учешће од 71,6%, затим Miniopterus 

schreibersii са 9,9% и затим Nyctalus noctula са 3,7%. Врста Pipistrellus kuhlii је са великом 

сигурношћу потврђена, на основу карактеристичних фреквенција емитованих ехолокационих 

сигнала испод 38 kHz, 2012), и на основу регистрованих социјалних позива. Ови налази 

свакако не искључују присуство врсте Pipistrellus nathusii, али то није било могуће оитврдити 

током овог мониторинга.  

 

Дистрибуција слепих мишева се може објаснити на три начина: први је методолошки приступ, 

други је тип станишта и трећи близина насеља Долово. Мониторинг дуж трансеката почињао 
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је један сат пре заласка сунца. У ово доба дана није забележен ниједан слепи мишеви, тако да 

трансекти посећени у ово доба дана не бележе присуство слепих мишева. Слично је и током 

првих пола сата након заласка сунца. Трансекти посећени касно ноћу такође показују ниску 

активност слепих мишева, нарочито после поноћи. Иако се смер кретања мењао са сваком 

посетом, трансекти на почетку и на крају истраживања показују нижу активност. Активност 

такође зависи од типа станишта, тако да трансекти на отвореним пољопривредним пољима без 

вегетације обично имају ниску активност слепих мишева. За разлику од ових налаза, трансекти 

у близини вегетационих структура имају тенденцију да показују већу активност. Трећи фактор 

који утиче на дистрибуцију слепих мишева је близина насеља Долово.  

 

Pipistrellus kuhlii је изразито синантропна врста. Добро је прилагођена људским насељима и 

веома измењеним стаништима. Лако проналазе склоништа у људским објектима, обично у 

пукотинама на фасадама и прозорским штоковима. На пољопривредним површинама са 

монокултурама ова врста се добро сналази и користи их као ловишта. Отуда његова изражена 

доминација у фауни слепих мишева. Сматра се да су све врсте из групе Pipistrellus под високим 

ризиком од судара са ветротурбинама. Међутим, P. kuhli није миграторна врста, за разлику од 

Miniopterus schreibersii или Pipistrellus nathusii. Вероватно има најмањи ризик у групи јер је 

већа вероватноћа да ће се миграторне врсте сударити са ветротурбинама. Pipistrellus pigmaeus 

и Hиpsugo savии су ретке врсте у оквиру ветропарка. P. pиgmaeus је забележена само једном, а 

H. savии два пута. Међутим, обе врсте су у великом ризику од судара са ветротурбинама. 

Учешће врсте Mиnиopterus schreиbersии у укупној регистрованој фауни износи 9,88%. 

Међутим, стиче се утисак да је реална пропорција мања. Од 24 забележена прелета, 20 је 

забележено на једном трансекту, ТР4. Вероватно је реч о мањем броју јединки које редовно 

лове по лесној долини западно од Долова. Присуство већег броја довело би до шире 

дистрибуције на предметном подручју, али се то није потврдило. 

 

Мониторинг дуж трансеката је потврдило налазе аутоматских детектора да су  Nyctalus врсте 

релативно ретко присутне у оквиру предложеног ветропарка током пролећа и раног лета. 

Међутим, током септембра, удео врста Nyctalus у фауни слепих мишева порастао је са 

годишњег просека од 1,9% на 22,2%. Забележене су две врсте, Nyctalus noctula и Nyctalus 

leиslerи. Nyctalus leиslerи се често не може са сигурношћу разликовати од Vespertиlиo murиnus. 

Иако присуство V. murиnus није са сигурношћу утврђено, врло је вероватно, јер се ова врста 

јавља у региону планираног ветропарка. Обе потврђене Nyctalus врсте су миграторне и као 

такве су под високим ризиком од судара са ветротурбинама. Појачано присуство у септембру 

указује на могућу миграциону активност. Удео ове две врсте у фауни слепих мишева је 

релативно низак. Веће учешће има N. noctula je 3,70% a N. leиslerи je 2,47%. 

 

Врста Eptesиcus serotиnus је релативно ретка у истраживаном подручју ветроелектране 

„Ветрозелена“ и генерално се сматра да је изложена умереном ризику од судара са 

ветротурбинама. Rhиnolophus ferrumequиnum је четврта најзаступљенија врста са учешћем од 

3,3%. Међутим, из перспективе угрожености од судара са ветротурбинама, ово врста је 

безбедна. Забележена је на трансекту ТР4, лесна долина западно од Долова, и ТР6 и ТР10, који 

представљају комплекс пашњака. Myotиs daubentonии и Myotиs emargиnatus су релативно 

ретки на истраживаном подручју. Њихов удео у фауни слепих мишева је по 1,65%. Док се M. 

daubentonии сусреће почетком лета на ободу лесне долине западно од Долова ("Циганска 

долина"), M. emargиnatus се среће нешто касније током лета на пашњацима северно од Долова. 

Обе врсте спадају у групу ниског ризика од судара са ветротурбинама. 

 

2.2.4. Станишта 

 

Геолошко-педолошке разлике, особености рељефа, као и пољопривредне активности на 

локацији планиране ветроелектране „Ветрозелена“ дају као резултат извесне специфичности 
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у распореду станишта и диверзитет у коришћењу станишта од стране птица. Неке од тих 

разлика потичу из времена кад је велики део данашње површине пројектног подручја био 

необрађен, под сувом, степском травном вегетацијом (Слика 2.18). О времену кад је почело 

преоравање степа сведоче традиционални топоними Стара земља, Нова земља, а још увек 

многе оранице носе имена Ливаде, Ливадице, Велике ливаде, Велики пашњак. Делови 

пољопривредног предела сачували су трагове степских станишта. 

 

 
 

Слика 2.18. Детаљ аустријске топографске карте из друге половине 18. Века за подручје 

ветроелектране „Ветрозелена“: светле површине - обрађена поља; тониране површине - 

необрађене "суве ливаде" 

 

Највећи део површина пројектног подручја припада овом типу станишта.  Оно има 

најуједначенији изглед кад се сви остаци прошлогодишње вегетације механички уклоне или 

затрпају пред пролећну сетву. Циклус почиње изнова, а преживеле животиње и самоникле 

биљке крећу у нову реколонизацију опустелог простора. Најчешће се као монокултуре сеју 

кукуруз, сунцокрет, пшеница, јечам и шећерна репа, а местимично и уљана репица.  Површине 

су велике, већином без рубне спонтане вегетације по “шавовима”, јер се и они редовно 

разоравају. У раним фенолошким фазама многе птице користе целу површину, а 

грабљивицама и инсективорним птицама је то привлачно ловиште на коме плен нема довољно 

заклона ни скровишта У каснијим фазама пораста култура (Слика 2.19), неузнемираваност, 

пространство и густ склоп вегетације пружају безбедне услове за гнежђење птица на тлу. 
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Слика 2.19. Поља са високом вегетацијом на локацији ветроелектране „Ветрозелена“  

(Фото: Јелена Николић Антонијевић) 

 

Услед плодореда услови станишта се мењају у микротопографским размерама, па тако и 

погодности са одређене врсте птица. Такође, изгледа да постоји градијент влажности на 

пројектном подручју, тако да су, судећи по птицама индикаторима као што су мала шева 

Calandrella brachydactyla и црноглава стрнадица Emberiza melanocephala, виши, крајњи 

североисточни делови пројектног подручја са највише степског карактера. 

 

На мањим, изолованим деловима површина пројектног подручја Ветрозелена гаје се луцерка 

и детелина у турнусима од по неколико година. То су стабилнија станишта од оних с 

једногодишњиом вегетацијом па је плен (нарочито пољске волухарице Microtus arvalis) 

грабљивицама сталнији и доступнији јер се редовним кошењем одржава добра прегледност из 

ваздуха.  У периоду мониторинга било је више мањих луцеришта, а највеће је било “Велико 

луцериште” од 20 ha уз југозападни крај пројектног подручја (Слика 2.20). Није примећено да 

су од значаја као посебно станиште птица, осим као структурни елементи (нарочито ограде). 

 

 
 

Слика 2.20. "Велико луцериште " на подручју ветроелектране „Ветрозелена“ 
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Необрађиване површине под спонтаном вегетацијом разбацане су по целом подручју пројекта 

„Ветрозелена“ у облику острваца, уских и широких трака или ситних сасвим издвојених 

елемената.  Станишта на тим деловима пројектног подручја имају значајну улогу у појединим 

фазама животног циклуса многих врста птица. Подручје од 24 ha око дела Криве долине није 

пољопривредно обрађивано (Слика 2.21). Аспективно, то је можда последња преостала 

површина типичних степских травних станишта што потврђује и присуство индикаторске 

врсте – текуница Spermophilus citellus која је тамо регистрована и 2010. Трава се коси у јуну.   

 

 
 

Слика 2.21. Локација тзв. "Ејиште" 

 

Непреораних површина обраслих природном зељастом и дрвенастом вегетацијом има и другде 

широм пројектног подручја, најћешће на падинама лесних долина.  Једна од највећих 

површина (преко 5 ha) таквих станишта пружа се дуж стрме падине Вучје долине (Слика 2.22). 

 

 
 

Слика 2.22. Падине „Вучје долине“ под травним стаништима 
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Највећа утрина (лок. излаз), којом води некадашњи Вршачки пут, дуга је 4,5km, широка 75–

100m, на проширењима и до 250m, али је преоравањем у неким деловима сужена на само 

десетак метара.  То је станиште на необрађеној подлози, традиционално остављено за пашу и 

пролаз крда и стада стоке и возила. Обрасло је зељастом, претежно рудералном вегетацијом, 

често угаженом и раскинутом.  

 

По ободима и на стрмијим местима спонтано се развија претежно ниска самоникла дрвенаста 

вегетација, а појединачно грмље и дрвеће јавља се неравномерно распоређено и на другим 

местима. Свуда има голих, еродираних површина.  Мањих утрина има и на другим излазима 

из Долова, попут оне на почетку Новоселског пута. Утрине су значајно станиште птица и 

рефугијум из ког се фауном реколонизују суседна поља. Животињама које су храна птицама. 

 

Правих шума нема на пројектном подручју. Најближа и најочуванија шума је Манастирска 

шума (манастир Баваниште из 16. века) од преко 50 ha. У њој има врло старих и високих 

стабала – могућих гнездилишта птица грабљивица које лове на пројектном подручју, а можда 

и црних рода Ciconia nigra. Најближе позиције ветрогенератора удаљене су 5km.  

 

У оквиру самог пројектног подручја на више места усред обрађених поља налазе се невелики 

забрани дрвећа (највише багрема) шумског склопа. Таква места су значајна за шумске птице и 

све оне које се гнезде на дрвећу. Вероватно највећу површину, од 4,5 ha, има забран уз Велику 

долину у северозападном делу подручја Ветрозелена – условно назван „Северна шума” (Слика 

2.23). 

 

 
 

Слика 2.23. "Северна шума" на локацији „Ветрозелена“ 

 

 

Ободом Циганске долине северозападно од Долова има више дрвећа него другде, па чак и 

један шумарак од 2,5 ha, за ову прилику назван (по долини) “Цигански шумарак” (Слика 2.24). 
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Слика 1 Локалитет „Цигански шумарак“ 

 

Правих, одржаваних дрвореда нема на пројектном подручју Ветрозелена, осим дуж дела 

Новоселског пута (тополе), али на неколико места има тракастих шумарака уз атарске путеве.  

Један такав, ширине 10–20m и површине 444m2, налази се уз јужни низ позиција ветро-

генератора, па је пригодно назван “Јужни шумарак” (Слика 2.25.). Шумарци су нарочито 

значајни као гнездилишта птица које граде гнезда на дрвећу. 

 

 
 

Слика 2.25. Локалитет "Јужни шумарак" 

 

Између њива и уз дужи и атарске путеве у облику трака развија се самоникла вегетација 

зељастих биљака, шибља и дрвећа. Дуж целог Новоселског пута, на пример, развијена је 

самоникла зељаста и жбунаста вегетација и тај део неколико метара ширине са једне и друге 

стране се не обрађује.  Таква стаништa су најчешће нестална, променљива и несигурна, јер су 

на многим местима изложена механичким и хемијским дејствима агротехничке праксе. Па 

ипак, имају значај за птице на највећем делу површина пројектног подручја. Птице се тамо 

скривају, праве гнезда (Слика 2.26) хране се, одатле осматрају и певају. 
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Слика 2.26. Дрво не међи с гнездима вране (Фото: Јожеф Гергељ) 

 

На нижим деловима Велике и Циганске долине вода се дуго задржава, њихово дно је влажно 

преко целе године па се развијају оскудни тршћаци и шевар.  Најнижим делом пројектног 

подручја званим Ваде, који је на непропусним лесним суглинама, пролази систем вада који 

има рубну барску вегетацију.  Таква станишта заузима невелик број барских певачица. Кад 

има воде, слећу и патке и спрудници. 

 

Лесни одрони и одсеци расути су по целом пројектном подручју, нарочито у лесним долинама 

и уз путеве (Слика 2.27). Различите су висине, дужине и нагиба, од косих до вертикалних 

(профила), и различите обраслости, од голих до покривених вегетацијом.  Од великог су 

значаја за врсте птица које праве гнезда искључиво у тунелима које саме копају, као и за оне 

које се гнезде у започетим или напуштеним рупама и шупљинама. 
 

 
 

Слика 2.27. Лесни одсек над утрином на северном излазу из Долова 

(Фото: Јелена Николић Антонијевић) 

 

Стубови високонапонских далековода су у овом делу Војводине постали најважнији вештачки 

структурни елементи станишта у којима се гнезди читав низ птица грабљивица и неких врста 

из породице врана. Челични стубови северног далековода ДВ 463/А имају облик капије 

(портала), док су типа “јелка” стубови паралелног северног ДВ 463/Б и јужног ДВ 453. За 

соколове рода Falco који не граде сами гнезда, важно је присуство врана рода Corvus, чија 

гнезда преузимају/преотимају. У близини пројектног подручја, у склопу програма очувања 

критично угроженог степског сокола Falco cherrug постављена је једна дрвена платформа – 

сурогат гнезда, коју је 2021. користила ветрушка Falco tinnunculus (Слика 2.29). 
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Слика 2.29. Стуб далековод типа портал: кутија за гнежђење коју је заузела ветрушка Falco 

tinnunculus (Фото: Јожеф Гергељ) 

 

Осим челичних стубова високонапонског елетричког преноса, пројектно подручје посејано је 

армиранобетонским стубовима линија ниског напона, којима је Долово повезано са суседним 

насељима.  Ти стубови ретко пружају могућност за гнежђење грабљивица, али су значајан 

структурни елемент екосистема, јер птицама служе као одморишта и осматрачнице.  

 

Поред пута за Песак, на 2km од Долова налази се порушена омања кућа с необореним 

димњаком, погодним боравиштем неких врста птица. 

 

 
 

Слика 2.30. Кукумавка Athene noctua на порушеној кући (Фото:Јожеф Гергељ) 
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2.3. Преглед непокретних културних добара 
 

 

На основу података из планске документације као и на основу друге доступне 

документације, на ширем подручју планиране ветроелектране, нема заштићених непокретних 

културних добара односно објеката који имају карактер споменичког наслеђа, али су 

идентификоване локације са археолошким садржајем (Слика бр. 2.31). 

 

На територији КО Банатског Новог Села констатована су три локалитета: 

 

1. на потесу „Ливаде“, на њивама југоисточно од насеља са леве стране пољског пута 

према Долову - констатовано је сарматско насеље; 

2. на потесу „Велика долина“, југозападно од насеља, с десне стране пута према 

Долову, констатовано је сарматско насеље; 

3. на потесу „Вучја долина“, на њивама - дуж западне високе обале, откривена је 

сарматска керамика. 

 

На територији КО Долово идентификовано је више локалитета: 

 

1. Хумка „Нагула“ - (кота 145); 

2. на потесу „Крва долина“ - простор на граници атара Долово - Банатско Ново 

Селоконстатовано је сарматско насеље; 

3. Циглана на путу према Банатском Новом Селу; 

4. на потесу „Циганска долина“ - констатовано насеље из периода касног средњег века; 

5. јужно  од  насеља,  на  разуђеној  обали  Бегеја  -  спорадично  су  констатовани 

налази средњовековне и праисторијске керамике; 

6. на потесу „Доловско поље“, источно и југоисточно од насеља, на више 

микролокација са леве и десне обале јаруге Морава према Мраморку; откривен 

археолошки садржај који је везан за коњанички народ Сармате, који је био 

присутанна овим просторима у античко доба (III - IV столеће н.е). 

 

У атару села Мраморак констатован је један локалитет: 

 

1. потес „Крст“, дугачка греда са леве стране пута Долово - Мраморак - површински 

налази бронзаног доба. 

 

На територији КО Баваниште је констатован један локалитет: 

 

1. дуж греде, потес Безубице - северно од Баваништа, где је ископавањем утврђен 

богат археолошки налаз који потиче од Сармата. 
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Слика 2.31. Шематски приказ локалитета археолошких налазишта у границама 

усвојеног Плана детаљне регулације 

 

 

2.4. Подаци о насељима и становништву 

 

У граду Панчеву живи, према подацима Пописа 2011 године (Републичи завод за 

статистику), 76. 203 становника. Обухват Плана детаљне регулације инфраструктурног 

комплекса за обновљиве изворе енергијена подручју катастарских општина Банатско Ново 

Село и Долово представља ненасељен простор, у смислу постојања грађевинског подручја. 

 

Најближа насељено подручје је насеље Долово, кога обухват Плана тангира са три стране. 

Северно од обухвата Плана налази се насеље Банатско Ново Село, а јужно од граница Плана 

је насеље Мраморак које административно припада суседној општини Ковин. 

 

Главне демографске карактеристике насеља у непосредном окружењу планског обухвата, 

према Попису 2011 године (Републичи завод за статистику): 

 

➢ насеље Долово.....................................................6146 становника; 

➢ насеље Банатско Ново Село...............................6686 становника; 

➢ насеље Мраморак................................................2690 становника. 
 

2.5. Подаци о инфраструктури 

 

С обзиром на велику површину обухваћеног простора, шире подручје је испресецано 

различитим постојећим и планираним инфраструктурним објектима, саобраћајним 

инфраструктурним коридорима (ОП-5 Надел - Долово – Мраморак и некатегорисаним 

атарским путевима различитог ранга), трасама далековода (110 kV бр. 151/4 ТС Панчево 2 - 

ПРП Алибунар, 2х400 kV 463А ТС Панчево 2 — чвор Стража и 400 kV 46ЗБ ТС Панчево 2 – 

граница ТС Решица 2 , 2х400 kV бр. 453/1 РП Дрмно - ПРП Чибук 1 и 400 kV бр. 453/2 ПРП 

Чибук 1 - ТС Панчево 2 и други објекти од интереса за дистрибутивни систем електричне 

енергије).  
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Слика 2.32. Постојећи далеководи који тангирају локацију. Фото: Јожеф Гегељ. 

 

На подручју пројекта не постоји изграђена водопривредна инфраструктура и објекти. 

Одвођење површинских и подземних вода се регулише природним оцеђивањем кроз 

земљиште, до изграђених водопривредних објеката у ширем окружењу (дренажни канали и 

каналска мрежа). На подручју постоје објекти тероменергетске инфраструктуре, као и 

експлоатационо поље „Банатско Ново Село југ”. 
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3.  ОПИС ПРОЈЕКТА 

 
 

Ветроелектрана „Ветрозелена“ се састоји од: 

 

➢ до 49 ветротурбина (платои, темељи, стубови) укупне максималне снаге до 300 МW;  

➢ приступних путева којима се од локалних атарских путева приступа ветроагрегатима;  

➢ трајних платоа за приступ и одржавање ветроагрегата;  

➢ интерне кабловске мреже (енергетски и оптички каблови) која повезује међусобно 

ветротурбине и групе ветротурбина са ТС 400/35 kV „Ветрозелена“. 

 

Наведени делови пројекта ће се реализовати на следећим катастарским парцелама: 

 

КО Долово: 6428, 6040, 6032, 6038/1, 6038/2, 6038/4, 5420, 5421, 5422, 5415/5, 7166/1, 7153, 

7154, 8266, 7166/11, 7166/6, 7166/9, 5415/2, 5415/3, 5415/6, 5415/5, 5415/9, 5415/15, 5278, 

5415/8, 5185, 5108/1, 5415/11, 5415/10, 5415/12, 5107, 5415/13, 5317/1, 5200/1, 5200/2, 5176/1, 

5176/2, 5049, 5039, 5040, 4950/5, 4916, 5048, 4694, 5047/3, 5047/1, 5047/2, 5047/4, 5047/5, 

5047/6, 5045, 5046, 4917/1, 4917/2, 4915/2, 4872, 4829, 4828, 4827, 4758, 4332/2, 4333, 4036, 

4271, 4693/2, 4693/1, 4692, 4691, 4690/1, 4690/2, 4689/1, 4689/2, 4686, 4687, 4688, 4685/1, 

4685/2, 4685/3, 4685/4, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4306/4, 3642, 4306/1, 4306/2, 4306/3, 4302, 

4303, 4304, 4305, 4301/2, 4300, 4301/1, 4299, 4298/1, 4298/2, 4298/3, 4297, 4273/1, 4272/1, 

4272/2, 4270/1, 4270/2, 4244, 4207, 4208, 4209, 4205/2, 4205/3, 4111/4, 4109/1, 4109/2, 4037, 

4000/1, 3950/1, 3846, 3845, 3842/1, 3842/2, 3843, 3844, 3738/1, 3737/2, 3737/1, 3735, 3644, 3645, 

3643, 3641, 3586/1, 3585, 3428, 3429, 14164, 14163, 14091, 5350/13, 6627/1, 6627/2, 6544,6423/1, 

6423/2, 6328,5400/1, 5391,5539, 5540, 5477,6303, 6304/1, 6222/1, 6221, 6220/2, 6225,6041/1, 

6041/2,6037/13, 6037/14, 6037/15,  6037/1,6033/26,  6033/27,  6033/14,  6033/48,  6033/1,  4770,  

4771, 4772/1, 4617, 8300/20, 8267, 8250/47, 8250/32, 4950/13, 4950/14, 4981,7127, 7128, 7129, 

6986,6800/11, 6826,6558, 6557,5275/1, 5275/3, 5279, 4570/1, 4569, 4545,4784/2,  4789,13782/1,  

13782/2, 13783, 13868, 13803, 13804, 13818/2, 13818/3, 13833, 13834, 13856/1, 13856/2, 14176,  

3377, 3732/1, 3732/2, 3687,3750/1, 3750/2, 3751, 3736,3823/1, 3823/3, 3791, 3950/8, 3902, 4000/8, 

3961, 5505, 5504, 5503,4111/1, 4110, 4183/2, 4206,5570, 5569, 5568, 7166/7,6751, 6680,4677/1, 

4616, 6915, 6916, 6917, 6991, 6992, 6993/1, 4162. 

 

КО Банатско Ново Село: 5067,5048,5471, 4978, 4943, 4899/2, 4193, 4753/2, 4730, 4449, 6108, 

6109, 4478, 6525, 5066, 5068, 5091, 5092, 5105/2, 5105/3, 5106,5116/1, 5116/2, 5134, 4738/1, 

4738/2, 4738/3, 4738/4, 4738/5, 4737/4, 4737/5,5783, 5784/1, 5784/2, 5784/3, 5983, 6635, 6636, 

6652,8021, 6653. 

 

Ветроелектрана „Ветрозелена” се преко Трансформаторске станице 400/35 kV „Ветрозелена” 

и дограђеног Прикључно разводног постројења 400 kV „Чибук 1” прикључује на преносни 

систем (није предмет овог Пројекта). 

 

Локација ветроелектране „Ветрозелена“ се налази ван грађевинског подручја града Панчева, у 

атару КО Долово и КО Ново Село и чини га постојеће пољопривредно земљиште са мрежoм 

атарских путева. 

 

Техничко-технолошка целина комплекса ветроелектране састоји се од појединачних стубова 

ветрогенератора и манипулативних платоа, у којима се енергија ветра у турбинама конвертује 

у електричну енергију, а одатле подземном сабирном електроенергетском мрежом напонског 

нивоа 35 kV дистрибуира до будуће ТС „Ветрозелена“. 
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Ветротурбине, распоређене према опредељеном техничко-технолошком концепту (слика 3.1), 

позициониране су у оквиру појединачних парцела Позиције ветротурбина у оквиру парцеле 

не угрожавају суседне парцеле у функционалном смислу. 

 

 
 

Слика 3.1. Распоред ветротурбина у оквиру локације ветроелектране „Ветрозелена“ 

 

У обухвату предвиђеном за ветроелектрану „Ветрозелена“ биће размештено максимално 49 

ветротурбина последње генерације, јединичне снаге између 5 и 7 MW. За потребе израде овог 

Идејног пројекта и према захтеву Инвеститора, усваја се снага ветроагрегата до 6,8 MW. Тачан 

тип ветроагрегата, са свим својим карактеристикама, биће одређен у наредној фази израде 

пројектне документације, када се очекује одабир типа ветроагрегата, који зависи од произвођача 

истог. Стубови ветрогенератора ће бити челични са гондолом на висини до 150 метара, док ће 

максимални пречник ротора бити 170 метара. 

 

Ветротурбина се састоји из темеља, челичног стуба сачињеног од сегмената који се спајају, 

гондоле у којој је смештена генераторска јединица, ротора који механички покреће генераторску 

јединицу и трокраке елисе (Слика 3.2) које кинетичку енергију ветра претварају у механичку и 

преносе на ротор. 

 

Ветроагрегат поседује систем за закретање осовине у хоризонталној равни (регулација 

положаја гондоле) за праћење промене смера ветра у сврху максималног искоришћења снаге 

ветра. Овај систем се назива системом активне контроле правца ветра (тзв. yaw control систем). 

Кинетичка енергија ветра се трансформише у механичку енергију помоћу ветротурбине. Ротор 

ветротурбине је преко редуктора спрегнут са ротором генератора. Редуктор ветротурбине има 

улогу да споро окретање елисе ветротурбине трансформише у брзу ротацију ротора 

генератора. 
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Слика 3.2.  Илустративни приказ изгледа и основне димензије ветротурбине 

 

Ветроагрегат представља комплетан функционални склоп система за трансформацију 

кинетичке енергије ветра у механичку енергију обртног кретања ветротурбине и затим у 

електричну енергију коју произоди ветрогенератор. Брзину обртања ветротурбине (која 

износи неколико десетина обртаја у минуту) обично је потребно прилагодити захтеваној 

брзини генератора. Зато се користи механички мултипликатор. Генератор се напонски 

прилагођава електроенергетском систему помоћу енергетског трансформатора. Принцип рада 

ветроагрегата је шематски приказан на слици 3.3.  

 
Слика 3.3. Принцип рада ветроагрегата 

 

Ветротурбине се испоручују у деловима уз фабричку документацију. За изабран тип 

ветротурбине се формира конфигурација ветроелектране у којој се могу искористити 

расположивих 49 позиција ветротурбина. За конфигураицју ветротурбине са изабраним типом 

ветротурбине веће инсталисане снаге, могуће је  користити мањи број позиција од расположивих 

49 позиција, а да се неискоришћене позиције могу прогласити резервним позицијама. 
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За везу између трансформатора у гондоли стуба и средњенапонског постројења у дну стуба 

предвиђа се кабловски вод са изолацијом од етилен пропилен полимера. Кабл се води вертикално 

фиксиран на зид стуба. За увођење SN каблова, оптичких каблова, NN сигналних каблова и 

проводника уземљења у стуб ветротурбина, предвиђају се цеви уливене у темељ ветротурбине. 

Број цеви зависи од специфичности турбине у погледу конфигурације SN постројења и броја 

каблова. 

 

Машински део ветрогенератора се састоји од следећих делова: 
 

➢ Ротор 

➢ Лопатице 

➢ Главчина лопатица 

➢ Носачи лопатица 

➢ Систем за регулисање угла закретања лопатица 

➢ Систем за закључавање ротора 

➢ Кућиште ветротурбине, тзв. гондола 

➢ Систем за окретање гондоле 

➢ Ултразвучни сензор ветра 

➢ Сервисна дизалица унутар гондоле 

➢ Мултипликатор 

➢ Главно вратило, са пратећом опремом 

➢ Торањ и дизалица унутар торња 

➢ Остали помоћни системи. 

 

Ротор се састоји од три лопатице, спојене за главчину помоћу дворедих зглобно ослоњених 

лежишта. Лопатице се могу прилагодити окретањем по оси, помоћу цилиндра за окретање 

лопатица који се ротира заједно са лопатицама. Поред регулисања угла заокретања лопатица, 

ова опрема омогућава ограничавање ротационе брзине ротора, и служи као кочиони систем. 

Током рада ветротурбине испод номиналних, одржава се константан нагиб угла лопатица. По 

достизању номиналног оптерећења, када се досегне максимални број обртаја ротора, промене 

брзине ветра се контролишу заокретањем лопатица. Позиција ротора у односу на гондолу је 

таква да омогућује мало растојање између ротора и главног носећег стуба гондоле. Овакав 

концепт омогућава добар тежински баланс целе гондоле, и смањује утицај ротора на целу 

конструкцију. Гледано спреда, ротор се окреће у смеру казаљке на сату. 

 

Лопатице се састоје од два аеродинамична крилна омотача, спојена на заједнички носач. 

Материјал лопатица је од фибергласа ојачаног полиестером, чинећи лопатице лаким, и не 

дозвољавајући пренос вибрација на гондолу. Аеродинамика крила додатно смањује буку. 

Премаз боје лопатица не дозвољава спољашње утицаје, у облику УВ зрачења, инсеката и соли, 

док се за основну боју узима нерефлектујућа боја.  

 

Главчина лопатица је направљена од ливеног гвожђа, и чини тачку спајања три лопатице и 

главног вратила. До главчине се може доћи директно из гондоле, кроз отвор за одржавање (не 

излази се ван гондоле ради приступа). 

 

Носачи лопатица су двореди лежајеви.  

 

Систем за регулисање угла закретања лопатица служи за ротирање угла лопатица. Свака 

лопатица има сопствени погон који је прикачен на лопатицу. Регулисање рада се врши 

соптвеним контролорима (три комада, за сваку лопатицу по један) и заједничким контролором 

за синхронизацију. Сваки погон се напаја независно од главног система напајања, ради 

безбедног рада у случају нестанка напајања или хитног гашења. У том случају се напајање 

врши из три независне акубатерије. 
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Систем за закључавање ротора се користи при монтирању или одржавању опреме. Улазак 

особља у главчину ветротурбине је забрањен ако ротор није закључан. Систем за закључавање 

ротора се састоји од перфофираног диска на вратилу ротора, између вратила ротора и 

главчине, и клина за закључавање који се налази на врху доњег главног рама, изнад главног 

лежишта. Закључавање ротора се врши клином који се активира хидрауличким цилиндром, 

контролисаним ручном пумпом. Клин улази у рупу на перфорираном диску и закључава ротор. 

Закључавање се може извести само ако је брзина ветра испод безбедоносне. У случају да се 

брзина ветра повећа, радови се морају обуставити и клин ослободити. 

 

Кућиште ветротурбине тзв. гондола  састављена је од два главна рама (горњег и доњег) и 

рама за ослањање генератора. Горњи и доњи рам су спојени закивцима, по полукружном 

распореду, за прирубнице орјентисане под углом од 44о у односу на хоризонталну раван. 

Заварени рам за ослањање генератора је спојен са задњим делом главног доњег рама. Доњи 

зид кућишта уједно представља и под гондоле. Овакав концепт омогућава приступ елементима 

испод доњег рама, ради одржавања.  

 

Систем за окретање кућишта служи за окретање према правцу струјања ветра. Кућиште је 

спојено са торњем преко лежаја са 4 тачке додира и спољњим озубчењем. Окретање се постиже 

са 4 погона за окретање од којих се сваки састоји од вишестепеног преносника и моторне 

кочнице која се укључује када погон није у функцији. Систем има и  хидрауличну кочницу 

чија клешта држе гондолу у правцу ветра, и држи погоне за окретање без оптерећења која могу 

настати услед додатних струјања.  

 

Ултразвучни сензор ветра, са одговарајућим софтвером, контролише паљење и смер 

ротације мотора за окретање гондоле. Овај систем не дозвољава заплитање каблова, у 

случајевима када се гондола окрене више пута у једном смеру (услед промене правца ветра). 

Када се турбина окреће, кочнице су откочене, да би се избегао пренос додатног оптерећења на 

погоне за окретање. У таквом периоду, погони за окретање трпе оптерећење само од тежине 

гондоле.  

 

Сервисна дизалица је монтирана у унутрашњости кућишта, и спојена за рам гондоле. 

Дизалица се креће подужно, целом дужином гондоле, и служи при одржавању унутрашње 

опреме ветроагрегата. 

 

Мултипликатор трансформише енергију ротора из малих брзина и великих обртних 

момената на улазу у мултипликатор, у велике брзине и мали обртни моменат на страни 

генератора. Вратило ротора и мултипликатора су спојени специјалним системом прирубница, 

који омогућује лаку растављање и састављање ових елемената. Мултипликатор је двостепени 

планетарно-једностепени спирални систем. Ослоњен је доњом страном на доњи рам гондоле 

помоћу постоља. Амортизација вибрација и смањење буке између мултипликатора и рама се 

остварује помоћу еластомерних елемената. Мултипликатор је опремљен комбинованим 

системом за подмазивање. Овај систем се састоји од механичке и електричне пумпе. 

Механичка пумпа је повезана за механизам преноса, чиме се гарантује подмазивање и у 

случајевима када нестане напајања или када је ветротурбина у стању мировања. Уље се 

испоручује у потребним количинама лежајевима путем цевовода уља, које су опремљене 

млазницама, ради обезбеђивања оптималног притиска уља у одговарајућим тачкама за 

подмазивање. Како би се одржала чистоћа уља, иза пумпи се поставља филтер. Уље се хлади 

у хладњаку уља. Ради исправног рада мултипликатора, мере се: процесни параметри уља 

(температура у кориту, ниво, притисак), разлика притисака испред и иза филтера за уље, и 

температура лежајева. У зидовима кућишта мултипликатора су предвиђена ревизиона стакла, 

на местима лежајева и зупчастог система, ради инспекције. 
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Генератор је повезан за главно вратило мултипликатора спојницом која преноси обртни 

момент на генератор. Вратило је заштићено са спољашње стране кућиштем, из сигурносних 

разлога. Главно вратило је спојено са ротором преко једног дворедог конусног котрљајног 

лежаја и једног цилиндричног лежаја. Конусни лежај преноси радилајну и аксијалну силу од 

ротора, док цилиндрични лежај преноси компоненту силе која генерише обртни момент који 

настаје услед окретања ротора и нагиба лопатица. Пратећи системи за правилан рад 

ветрогенератора се састоје од измењивача топлоте (ради регулисања одговарајућих услова 

рада турбине унутар кућишта) и система за подмазивање. 
 

Сервисни лифт може да користи само особа (или особље за одржавање) који су посебно 

обучени у коришћењу и опремљени су срествима за безбедност при коришћењу. Сервисни 

лифт може да се користи обучено особље као помоћ за приступ радно место на вишим 

узвишења (нпр. када се ради у кули ветроелектране) или за транспорт материјала тако да 

укупно оптерећење не прелази номиналну носивост лифта. Свака употреба сервисног лифта 

осим за шта је намењен назива као неправилна употреба. Произвођач не преузима одговорност 

за личне повреде или материјалне штете услед тога. Власник мора осигурати да се лифт 

примењује само за његову правилну употребу. Да би се гарантовала сигурност функционисања 

лифта, све распореде за инспекције и одржавање морају се поштовати у свим случајевима. 
 

Возно окно игра цилиндрично тело стуба ветро генератора кроз чији бочни део се креће 

кабина. Оса путање платформе је померена из осе стуба ветро-генератора; кабина платформе 

се креће по крутим вођицама; на приступним нивоима кабина платформе је са свих страна 

ограђена челичним панелима, који дозвољавају приступ платформи само преко улазних врата; 

сви прилазни отвори ка кабини платформе су затворени металним вратима и имају електрични 

контакт затворености врата и браву за забрављивање; како возно окно није физички одељено 

од осталог дела унутрашњости стуба, циркулација ваздуха се врши несметано кроз 

перфориране зидове кабине; сви обртни делови су заштићени металним кућиштима. 
 

Кабина је тако прорачуната и произведена да издржава сва оптерећ ења од сопствене тежине 

и тежине терета у њој при деловању хватачког уређаја, и у нормалној вожњи. Кабина је 

компактна целина израђена од челичних лимова и профила заштићених одговарајућом бојом. 

На зиду кабине постављена је кутија управљања (регистар кутија). Она има прекидач смера 

вожње, прекидач безусловног силаска лифта на најнижу платформу, и тастер безусловног 

заустављања. Сервисни лифт за транспорт људи и материјала унутар ветроагрегата 

претставља круту затворену кутијасту кабинску конструкцију закачену за погонску ужад, које 

служе за њено спуштање и подизање кроз цилиндрични стуб ветротурбине. 
 

 
 

Слика 3.4. Кабина лифта унутар стуба ветротурбине 
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Кабина је висећа затворена конструкција , са прилаѕцима са предње и бочне стране. Један крај 

челичне ужади (вучна) је везан за носач на горњем крају рама кабине преко за то предвиђених 

елемената за помоћну ужетњачу која је везана за челични носач у врху стуба ветрогенератора. 

Други крај вучне ужади везан је за носач на доњем делу рама кабине, спушта се до вучне 

ужетњаче погонске машине и иде навише до помоћне ужетњаче. Кретање кабине се врши дуж 

крутих вођ ица причвршћених за конструкцију стуба ветротурбине, преко клизача на раму 

кабине. Вођице имају намену да обезбеде сигурно, прецизно, и мирно вођење кабине 

сервисног лифта дуж своје путање. Сервисна платформа за транспорт људи и материјала 

ветротурбине је димензионисана тако да јој је носивост 250kg или 2 особе.  

 

Погонска машина сервисног лифта је компактна целина која је преко носача погонске 

машине зглобно везана у дну окна сервисног лифта. На супротном крају зглоба постављен је 

тег којим се затеже вучна ужад и тиме обезбеђује вучна способност погонске ужетњаче. 

Погонска машина је са редуктором и састоји се из следећих делова: 

 

- скопа мотор-редуктора 

- електро - механичке кочнице 

- погонске ужетњаче 

 

На погонској машини је угра ђена електро-механичка кочнице које обезбеђују мекано кочење. 

У случају нестанка струје, или било ког квара, кабину је могуће „лагано“ спустити на први 

ниво испод заустављеног положаја, механичким „откочивањем“. 

 

Вучна ужад помоћу носећих челичних ужади кабина се спушта и подиже. Пречник и број 

носећих ужади (3xØ8mm) потврђен је прорачуном у складу са Правилником и стандардом, а 

коефицијент сигурности носе ћих и сигурносних ужади је већи од 12. Крајеви ужади су везани 

помоћу пљоснатих конич них чаура, чији су облици и мере према стандарду. Ужад не смеју да 

се спајају или поправљају уплитањем. Паралелно са носећим ужетом се налази и сигурносно 

уже, на које делује хватачки уређај. Према одредбама правилника, ужад су са независним 

качењем, и затегнута су уз помоћ одговарајућих противтегова. 

 
 
 

У склопу сагласности Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије за локацију 

за изградњу ветроелектране Ветрозелена, бр. 4/3-09-0092/2022-0002, важећим од дана 

23.05.2022.године, који је уједно саставни део исходованих Локацијских услова бр. ROP-

PSUGZ-46852-LOC-1/2021, важећим од дана 11.07.2022.године, постављени су одређени 

услови за обележавање и осветљење ветроагрегата. Ветроелектрана мора бити обележена и 

осветљена за уочавање дању, ноћу и у условима смањене видљивости. Према поменутим 

условима ветроагрегате под редним бројем 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 25, 

26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49 и 50 треба обележити/осветлити на 

начин приказан у наставку. 

 

Кракове, гондолу и горње 2/3 (две трећине) носећег стуба сваког ветроагрегата је потребно 

обележити – обојити у бело сходно члану 35. Обележавање и осветљавање ветрогенератора - 

Правилника о утврђивању и обележавању препрека у ваздушном саобраћају („Службени 

гласник РСˮ, број 39/21) (у даљем тексту Правилник). 

 

На врху стуба (гондоли) треба поставити блескајућу светиљку беле боје, средњег интензитета 

„тип А“, за обележавање препрека у ваздушном саобраћају. Светла за обележавање 

ветроагрегата морају да буду постављена на гондолу на такав начин да обезбеде неометан 

поглед из ваздухоплова, без обзира из ког правца прилази.  
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За претходно набројане ветроагрегате, као додатак светлу средњег интензитета постављеном 

на гондоли, поставља се додатно светло које служи као резерва у случају квара оперативног 

светла, светла се постављају тако да се обезбеди да међусобно не ометају емитовање 

светлости. 

 

Додатно, за набројане ветроагрегате, на међуниво на половини висине стуба, потребно је 

поставити најмање три светла ниског интензитета Тип Е, као што је одређено у члану 31. ст. 

3-6. Правилника, која су подешена тако да блескају у истом ритму као светло на гондоли. 

 

Карактеристике светиљки средњег интензитета "Тип А", за обележавање ветроагрегата мора 

да одговара карактеристикама прописаним у Прилогу 12. Карактеристике светала за 

обележавање препрека Правилника. Карактеристике светиљки "Тип Е", за обележавање 

ветроагрегата мора да одговара карактеристикама прописаним у Прилогу 12. Карактеристике 

светала за обележавање препрека Правилника. 

 

За потребе синхронизација рада светала блесак светиљки на свим ветроагрегатима мора да 

буде истовремен у ветроелектрани, као и синхронизован са целинама из претходних фаза 

уколико су изграђене на суседним локацијама. 

 

Према захтевима за напајање светала светиљке морају да буду прикључене на основно 

напајање електричном енергијом и на резервно напајање које се мора укључивати аутоматски 

са временом прихватања оптерећења до 15 секунди.  

 

Громобранска инсталација и уземљивачки систем ветротурбине су веома уско у физичком и 

функционалном смислу повезани и представљају јединствен систем заштите ветротурбине. С 

обзиром да ветроагрегати премашују висину од 60m, њихова заштита се не може обављати према 

постојећим стандардима за ову област, те је у ту сврху развијен стандард IEC 61400. Услед 

димензија, висине, чињенице да лопатице турбина ротирању, јавља се вероватноћа удара грома 

у више тачака одједном, односно могућност удара грома у више од једне лопатице. Систем 

громобранске заштите дизајниран је за I ниво заштите, према IEC 61400-24. 

 

Дејство ветра представља доминантно оптерећење код ветрогенератора. Због његове стохастичке 

природе, као и због честог непостојања примарног правца дејства, предвиђено је да темељне 

стопе буду кружног облика, што је у складу и са препорукама испоручиоца ветротурбина. Сам 

начин фундирања и димензије темеља зависе од геотехничких и хидролошких услова на локацији 

објекта, односно свакој појединачној микролокацији ветротурбине. Око темеља стуба сваке 

ветротурбине формира се плато на који се смешта кран за монтажу опреме, помоћни кранови, 

одлажу елементи ветротурбине током изградње и обезбеђује приступ и проходност до истих у 

фази експлоатације (одржавања). Приступ до парцеле темеља ветротурбине омогућава се: 

 

➢ преко интерних путева у закупу или власништву инвеститора, до прве јавне саобраћајнице 

(приступног или сервисног пута); 

➢ преко парцеле или парцела, које су у закупу инвеститора и имају контакт са јавном 

саобраћајном површином (приступним или сервисним путем); 

➢ одговарајућим правним послом, путем конституисања службености пролаза преко парцеле 

или парцела између грађевинске парцеле темеља ветротурбина и јавне саобраћајнице 

(приступног или сервисног пута). 

 

Темељи стубова ветрогенератора морају обезбедити стабилност ветротурбине у току читавог 

времена експлоатације. Стуб ветротурбине обично има облик шупље зарубљене купе, и 

направљен је од високо квалитетног челика.  
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Слика 3.4. Илустративни пример темељења стубова ветрогенератора 

 

 
 

Слика 3.5. Илустративни приказ монтаже делова елисе ветротурбине 

 

Ветротурбина може радити у различитим режимима рада са циљем ограничења нивоа буке. 

Режими рада такође зависе и од амбијенталних услова. Режим (мод 0) је режим рада са 

највећим степеном буке, али и са којим ветротрубина може производити електричну енергију 

са активном и привидном снагом које одговарају инсталисаним вредностима. Сви остали 

режими рада гарантују да ниво буке неће прећи одређену вредност, али такође се и 

ограничавају акитвна и привидна снага на вредности које су мање од инсталисаних. 

 

Систем управљања ветроагрегатима - SCADA систем за надзор и управљање (Supervisory 

Control and Data Acquisation), надзире и управља свим подацима, радом система, како целе 

ветроелектране, тако и појединачно сваког ветроагрегата. У свим ветроагрегатима постоји 

сервер који прикупља податке са система ветроагрегата и путем оптичке мреже се двосмерно 

шаље у сервер који се налази у погонској згради ветроелектране „Ветрозелена” (није предмет 

овог пројекта). SCADA систем поред наведених сервера чине и дистрибуиран управљачки 
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систем са операторским станицама и процесним станицама, повезаних редундантном 

комуникационом мрежом. Систем омогућује оператору у команди управљање 

ветроелектраном уз приказ неопходних сигнала стања и поремећаја. 

 

 
 

Слика 3.6. Управљачки систем ветроелектране 

 

Од управљачког система ветроелектране очекује се да уз учешће оператора или самостално 

извршава следеће функције: 

 

➢ прикупи информације из процеса појединих ветротурбина/генератора, које су од 

интереса за надзор, контролу, управљање, анализу процеса, планирање; 

➢ обради прикупљене информације и презентира их у форми која омогућава увид у 

тренутно стање параметара процеса и погонско стање опреме; 

➢ обезбеди размену процесних информација између појединих техничких подсистема, у 

мери њихове технолошке међузависности; 

➢ врши непрекидно и поуздано архивирање података за потребе статистике и анализе 

догађаја, израде биланса производње и ресурса, припреме и планирања одржавања, итд; 

➢ непрестано прати стање компонената управљачког система и врши дојаву 

нерегуларних стања и њихову дијагностику. 

 

Из управљачког система ветроелектране ће се преносити следећи подаци у ЈП ЕМС: 

 

➢ број ветрогенератора који су у погону, 

➢ број ветрогенератора који нису у погону због велике брзине ветра и др. 

 

Из свега описаног се види да је управљање подељено у две одвојене целине, два засебна 

система, који су: 

 

1. Систем управљања ветроагрегатима у ветрогенераторском пољу, односно 

ветроелектрани; 

2. Систем управљања трансформаторском станицом и погонском зградом, које нису 

предмет овог пројекта. 
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Централни управљачко надзорни систем ветроелектране биће помоћу мреже оптичких 

каблова повезан са управљачким системима свих ветроагрегата. Конфигурација управљачког 

система приказана је на цртежу бр. E22012-E011. Сваки ветроагрегат је снабдевен сопственим 

управљачким системом који потпуно аутономно води процесе система ветротурбине и 

генератора са припадајућом помоћном опремом, као што је приказано и на Слици 3.7. 

Управљачки систем ветроагрегата је софистициран микропроцесорски систем који се 

углавном састоји од више главних процесора постављених у стубу, гондоли, главчини и 

претварачу (број процесора и дистрибуираних I/О периферија у систему зависи од 

произвођача ветроагрегата). Међусобно су повезани оптичком мрежом. Поред тога уграђени 

су и неопходни улазно-излазни модули за прикључење опреме процесне периферије.  

 
 

Слика 3.7. Управљачки систем ветроагрегата 

 

Функције управљачког система ветроагрегата су следеће: 

 

➢ мониторинг и надзор над целокупним радом; 

➢ синхронизације генератора са мрежом за време секвенце повезивања у циљу 

ограничавања полазних струја; 

➢ вођење ветроагрегата у току разних ситуација поремећаја; 

➢ аутоматско закретање гондоле; 

➢ регулација нагибом лопатица; 

➢ регулација реактивне снаге и деловање на промену брзине; 

➢ контролисање генерисане буке; 

➢ мониторинг амбијенталних услова; 

➢ надгледање мреже. 
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Ветрогенераторска јединица, односно сваки од ветроагрегата, биће способан за регулација 

напона у складу са захтевима ЈП ЕМС. Управљачки систем ветроагрегата је снабдевен 

неопходним софтвером. Поред напред описаних задатака софтвером ће бити обухваћен и 

програм организације одржавања (мониторинг и налажење квара) локално или даљински. 

Такође, систем ће обезбедити податке и команде за даљинско управљање и анализу података.  
 

Интерна кабловска мрежа  и њена конфигурација одређена је оптимизационим поступком 

узимајући у обзир диспозицију стубова ветроагрегата, положај трансформаторске станице и 

35 kV постројења унутар ње, правцима саобраћајница и катастарских парцела на локацији 

ветроелектране, тако да се минимизују инвестициони трошкови и губици електричне енергије 

у мрежи. Укупна процењена дужина кабловских коридора, односно траса на локацији 

ветроелектране је око 75 km.  Сви кабловски изводи 35 kV напонскг нивоа биће подземни 

кабловски водови, оријентисани према ветроагрегатима, за шта је на простору ветроелектране 

предвиђена изградња кабловских ровова, кабловских канализација, кабловских канала и 

кабловица испод платоа и стаза. Средњенапонски каблови се у стуб уводе кроз PVC цеви у 

темељу стуба ветроагрегата, по принципу „улаз-излаз“. За међусобно повезивање 

ветроагрегата, као и за повезивање ветроагрегата са 35 kV постројењем у оквиру 

трансформаторске станице (TS 400/35kV „Ветрозелена”), предвиђени су једножилни 

средњенапонски каблови, са проводником од алуминијума, типа XHE 49-A (Слика 3.8). За 

потребе израде Идејног пројекта и прорачуна у оквиру истог, на захтев Инвеститора, усвојена 

је номинална снага ветроагрегата од 6,8 MW, са којом су урађени прорачуни пресека каблова 

појединачних струјних кругова. Усвојена вредност номиналне снаге одговара различитим 

доступним типовима ветроагрегата, различитих произвођача (GE, Vestas, Enercon, Nordex, 

Siemens Gamesa, итд.). Након избора произвођача и типа ветроагрегата, у наредној фази израде 

пројектне документације, вредност номиналне снаге изабраног ветроагрегата биће у оквирима 

усвојене тренутне вредности од 6,8 MW. Тип и пресеци каблова који ће се користити у оквиру 

ветроелектране, за међусобно повезивање и прикључење струјних кругова ветроагрегата на 

постројење 35 kV у TS 400/35kV „Ветрозелена” су:  
 

➢ XHE 49-A (3x1x120/16 mm2), 20/35/38 kV,  

➢ XHE 49-A (3x1x300/25 mm2), 20/35/38 kV, 

➢ XHE 49-A (3x1x400/35 mm2), 20/35/38 kV и  

➢ XHE 49-A (3x1x630/35 mm2), 20/35/38 kV. 
 

Приликом избора типа и произвођача ветроагрегата водиће се рачуна о параметрима 

предметне кабловске 35 kV мреже. Изабрани типови пресека каблова XHE 49-A остаће исти. 

Одступања која се могу очекивати јесу у променама пресека на деловима деоница унутар 

појединачних струјних кругова, односно приликом избора оптималног пресека користиће се 

четири претходно наведена пресека каблова. 

 
Слика 3.8. Конструкција XHE 49-A кабла 

 

1 – алуминијумски вишежични  проводник 

2 – екран проводника: полупроводни слој на проводнику 

3 – XPE изолација (умрежени полиетилен) 

4 – екран изолације: полупроводни слој на изолацији 

5 – сепаратор – бубрећа трака, полупроводна 
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6 – електрична заштита од бакарних жица и траке 

7 – сепаратор – бубрећа трака 

8 – спољашњи плашт: PE-HD 
 

Начин полагања и избор кабловске трасе код прилаза огради комплекса трансформаторске 

станице ТС 400/35 kV/kV „Ветрозелена” и  унутар ње, биће предмет другог пројекта који ће се 

бавити трансформаторском станицом ТС 400/35 kV/kV „Ветрозелена”, из разлога ограничења 

границе обухвата плана дефинисаном у оквиру Плана детаљне регулације инфраструктурног 

комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју катастарских општина Банатско Ново 

Село и Долово на територији града Панчева. У оквиру кабловских траса на деоницама између 

стубова ветроагрегата и комплекса трансформаторске станице 400/35 kV/kV „Ветрозелена” у 

највећем делу трасе каблови ће се полагати у оквиру путних парцела, планираног путног 

коридора, испод атарских путева, односно интерних саобраћајница ветроелектране. Интерне 

саобраћајнице, односно приступни путеви ветроелектране предмет су посебног пројекта. Дуж 

атарских (некатегорисаних) путева на којима се предвиђа изградња приступних путева за 

потребе допремања опреме и изградње ветроелектране, траса каблова предвиђа се што ближе 

регулационој линији. 

 

ТС 35/400 kV „Ветрозелена“ предмет је посебног пројекта и посебне процедуре за 

одлучивање о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину. Планира се у 

сврху прикључења нове ветроелектране Ветрозелена, снаге максимално 300 MW, на мрежу. 

Прикључење нове ТС Ветрозелена на преносни систем 400 kV планира се преко дограђеног 

Прикључно разводног постројења 400 kV „Чибук 1”, поред кога се налази локација предметне 

ТС. Прикључно разводно постројење није предмет овог пројекта. Изградња предметне ТС је у 

складу са усвојеном планском документацијом, тј. Планом детаљне регулације 

инфраструктурног комплекса за ветрогенераторско поље „Чибук“ у Мраморку, са изменама и 

допунама („Сл. лист општине Ковин“, бр 1/2011 и 17/2021), којим се дефинишу услови за 

изградњу предвиђених објеката за прикључење ВП Ветрозелена на ЕЕС Србије и то на 

парцелама К.П. 3555, 3556, 3557, 7052 и 7053, К.О. Мраморак, Општина Ковин, укупне 

површине око 5,6 ха. Према актуелном ПДР, наведене парцеле су претежно дефинисане као 

грађевинско земљиште, а мањим делом као пољопривредно земљиште, намењемо за атарске 

путеве. Локација ВП Ветрозелена са инфраструктурним објектима приказана је на слици 3.9.  
 

   
 

Слика 3.9. Локација ВП Ветрозелена са инфраструктурним објектима 
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У оквиру изградње ТС Ветрозелена предвиђа се изградња погонске зграде, уградња четири 

енергетска трансформатора, постојења 35 kV, опреме сопствене потрошње и осталих пратећих 

садржаја који су неопходни за несметан рад трансформаторске станице. Приликом израде 

диспозиције ТС Ветрозелена, вођено је рачуна о простору неопходном за несметану монтажу 

опреме као и њено касније одржавање. Граница између ТС Ветрозелена и дограђеног 

прикључно разводног постројења Чибук 1 је веза на потпорним изолаторима који су 

постављени уз ограду која раздваја ТС Ветрозелена и дограђено прикључно разводно 

постројење Чибук 1 (у даљем тексту ПРП). Потпорни изолатори у ПРП-у преко којих се долази 

до напонских и струјних трансформатора су у власништву ЕМС-а, док су одводници 

пренапона и један ред потпорних изолатора у власништву ТС Ветрозелена. У погонској згради 

се предвиђа уградња разводног постројења 35 kV, опреме сопствене потрошње, која обухвата 

трансформаторе сопствене потрошње, и то два трансформатора 35/0,4kV и један 

трансформатор 20/0,4kV, разводно постројење 20kV, разводе ниског наизменичног и 

једносмерног напона, исправљаче, инверторе и АКУ батерије, затим опреме заштите и 

управљања и телекомуникационе опреме. За потребе испоруке произведене електричне 

енергије у преносни систем 400 kV, предвиђена је уградња четири трансформатора 400/35 kV 

планиране снаге до 90 MVA. Енергетски трансформатори ће имати следеће карактеристике: 
 

Енергетски трансформатор 

410/35/10 kV, YN0yn0D5, 90/90/30 MVA, OFAF, са моторним 

регулатором напона опсега ±12x1.25%, са аутоматском регулацијом 

напона под теретом 

Начин уземљења 400 kV 

стране: 
Директно уземљена 400 kV мрежа 

Начин уземљења 35 kV 

стране: 
Уземљена преко резистансе: 21Ω (1000 A) 

Када и уљна јама: 

Сваки трансформатор има своју бетонску каду, заједничка је уљна 

канализација за сва четири трансформатора, а капацитет еколошке 

уљне јаме се димензионише према трансформатору са највећом 

количином уља 

Монтажа Трансформатори се постављају на шине 

 Трансформатори нису са изолованим судом 

 

Разводно постројење 35kV ће бити израђено од лима, за унутрашњу монтажу у погонској 

згради. Постројење ће бити ваздухом изоловано, са вакуумским прекидачима извлачивог типа. 

Постројење је са једним системом сабирница, подељено у четири подужне секције, при чему 

су секције 1 и 4, као и секције 2 и 3 повезане кабловским међувезама, које су смештене у 

кабловском простору испод просторије за смештај разводног постројења 35kV. Није 

предвиђено додатно проширење разводног постројења у будућности. 

 

У склопу опреме сопствене потрошње, предвиђа се уградња трансформатора 35/0,4kV, који ће 

бити повезани на разводно постројење 35kV и једног трансформатора 20kV, који ће бити 

повезан на постројење 20kV. У нормалном радном режиму, напајање сопствене потрошње 

трансформаторске станице обезбедиће се из производње ветроелектране, односно узимањем 

дела произведене енергије са сабирница 35kV и трансформатора сопствене потрошње. У 

случају да нема производње електричне енергије у ветроелектрани, или у случају квара 

трансформатора 35/0,4kV, напајање сопствене потрошње ТС Ветрозелена обезбедиће се из 

20kV дистрибутивне мреже. Напајање сопствене потрошње ветроагрегата обезбеђено је у 

самим ветроагрегатима, коришћењем произведене електричне енергије. У случају да нема 

производње електричне енергије, напајање сопствене потрошње ветроагрегата обезбеђује се 

из преносног електроенергетског система преко енергетских трансформатора 400/35kV. У ту 

сврху, предвиђа се уградња двосмерних бројила електричне енергије. Ветроелектрана неће 

бити повезана на дистрибутивну електроенергетску мрежу. 
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Трансформатори сопствене потрошње ће бити смештени у посебним просторијама погонске 

зграде, и то сваки трансформатор посебно. Снага наведених трансформатора ће бити одређена 

у наредној фази израде техничке документације. Предвиђа се и полагање 20kV вода, од 

постројења 20kV које је смештено у погонској згради до 20kV постројења у власништву ОДС-

а. Овај вод ће бити положен у кабловским каналима унутар комплекса ТС Ветрозелена, и 

директно у земљи ван комплекса ТС Ветрозелена. 

 

Постројење 20kV ће бити за унутрашњу монтажу, ваздухом изоловано и смештено у посебној 

просторији погонске зграде. Постојење ће се састојати од укупно две ћелије, и то: 
 

➢ Једна комбинована трансформаторско-кабловска ћелија 20kV 

➢ Једна кабловска ћелија за прикључење постројења на дистрибутивну мрежу 20kV. 

 

Техничке карактеристике разводног постројења 20kV ће бити усклађене са захтевима 

оператора дистрибутивног система. 

 

У просторији развода ниског напона предвиђа се уградња главног развода наизменичног 

напона, које ће се састојати од укупно 5 поља, и то два  доводна поља од трансформатора 

сопствене потрошње, поља за развод опште потрошње, доводног поља од дизел електричног 

агрегата и поља за развод нужне потрошње. Предвиђена је монтажа дизел електричног 

агрегата, контејнрског типа, за спољну монтажу, чије ће карактеристике бити одређене у 

наредној фази израде техничке документације. Поред тога, у просторији развода ниског 

напона, предвиђена је и уградња главног развода једносмерног напона 220 V DC, које ће се 

састојати од два модуларна аутоматски регулисана исправљача и два ормана једномсерног 

развода. Поред тога, планира се уградња две стационарне акумулаторске батерије, са 

електролитом у облику гела, које ће бити довољног капацитета да обезбеде аутономију за 

напајање комплетног једносмерног развода у период од 6h. У просторији развода ниског 

напона предвиђена је и уградња инвертора са разводом беспрекидног напона 230V, 50Hz. 
 

Предвиђени су дистрибуирани системи заштите, мерења и управљања, смештени у орманима 

заштите и управљања у погонској згради. За трансформаторе 400/35kV предвиђена су три 

ормана и то: два ормана за заштиту трансформатора (диференцијалне заштите, резервне 

заштите, личне(основне) заштите ТР, АРН (аутоматска регулација напона), термичка слика, 

галванско раздвајање и један орман са управљачком јединицом, резервним управљачким 

панелом (РУП) и галванским раздвајањем, мерним претварачима и сл. Поред ормана заштите 

предвиђа се и орман опште сигнализације у који се групише сва сигнализација из 

трансформаторске станице која онда постаје доступна у SCADA систему. Од ормана 

управљања предвиђа се SCADA орман ветроелектране у коме се налази управљање и 

мониторинг над ветроагрегатима, затим SCADA орман 35kV постројења као и орман 

управљања компензацијом уколико се кроз студију покаже да је она неопходна. 

 

У оквиру ТС Ветрозелена предвиђени су грађевински објекти следећих карактеристика:  

 

Погонска зграда 

 

Погонска зграда је смештена у непосредној близини шљунчаног пута са југозападне стране и 

Трафоа Т01, Т02, Т03 и Т04 са југороисточне стране, са којима је повезана кабловским 

каналима. Намена погонске зграде је смештај трансформатора и остале електро енергетске 

опреме као и пратећих просторија. Зграда је димензија 15,49 x 40,94m, висине слемена су на 

+4.61m. и +6.61m. У првом делу објекта су смешени постројење 35kV, развод ниског напона, 

трафои, постројење 20kV и степениште, а у другом пратеће просторије (командна просторија, 

канцеларија, орман заштите и управљања, остава, аку батерије, гардероба и др.). Кабловски 

простор је укопан и смештен је испод електро енергетског дела објекта.  
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Хидротехничке инсталације 

 

Од хидротехничких инсталација, предвиђен је развод следећих инсталација: 

 

Техничка вода: У оквиру парцеле, за потребе коришћења објеката, предвиђено је снабдевање 

Зграде постројења и Портирнице техничком водом. Прикључци на јавни водовод нису 

предвиђени. С обзиром на удаљеност локације од постојеће инфраструктуре, снабдевање 

водом је решено локално, у границама парцеле. Снабдевање техничком водом (за потребе 

тоалета и сл.) предвиђено је преко подземног хоризонталног резервоара постављеног у 

близини објекта. 

 

Вода за заштиту од пожара: Заштита објеката од пожара се обезбеђује преко унутрашњих и 

спољних хидраната. Прикључци на јавни водовод нису предвиђени. С обзиром на удаљеност 

локације од постојеће инфраструктуре, снабдевање водом је решено локално, у границама 

парцеле. Снабдевање ПП водом предвиђено је из бетонског резервоара запремине око 120 m3. 

 

Фекална канализација: Фекална канализација прикупља све отпадне воде из санитарних 

уређаја у објектима и системом хоризонталног развода спроводи их до пројектоване спољне 

мреже. Објекти постројења немају прикључак на јавну канализациону мрежу. Каналисање 

санитарних отпадних вода, с обзиром на удаљеност локације од постојеће инфраструктуре, 

решава се локално, у границама парцеле. Отпадне воде које се испуштају из објеката се 

прикупљају засебном мрежом затворених колектора, којом се отпадне воде гравитационо 

спроводе до септичке јаме у којој је предвиђено њихово прикупљање. Усвојена је бетонска 

септичка јама запремине 12 m3. 

 

Атмосферска канализација: Пројектоване саобраћајнице својим попречним и подужним 

падом омогућавају одвођење атмосферске воде на шљунчане и зелене површине које су 

нивелисане према предвиђеним отвореним инфилтрационо – евапорационим каналима. 

Атмосферска вода са унутрашњих саобраћајница и платоа, као и шљунчаних и зелених 

површина, сматра се потенцијално чистим. Уз сам објекат, вода са саобраћајнице се прикупља 

линијским сливником и води ка упојном бунару. Атмосферске падавине са објеката се воде 

вертикалним олуцима и испуштају на околни терен. Предвиђено је да комплекс трафо-станице 

буде оивичен ободним земљаним каналима са северне и источне стране. Атмосферска вода ће 

се са простора трафостанице (саобраћајница и зелених површина) водити подужним и 

попречним падом, а на простору између предвиђених трафоа и главне зграде постављен је 

бетонски канал са ливено-гвозденом сливном решетком као реципијент атмосферске воде. 

Вода ће се из бетонског канала помоћу система цеви и шахта спровести у земљани канал као 

коначни реципијент амосферске воде. 

 

Уљна канализација: За одвођење евентуалног уља и воде из трансформаторских када, 

предвиђена је уљна канализација са непропусном уљном јамом конструисаном тако да врши 

сепарацију уља и воде. За спровођење уља и воде од каде трансформатора до уљне јаме, 

предвиђене су бетонске цеви пречника 300mm, које се воде у паду од 2%. Пречишћена вода из 

уљне јаме води се ка упојном бунару одакле се инфилтрира у земљиште. 

 

Саобраћајнице - приступни путеви са трајним манипулативним платоима ветроагрегата 

- Према захтеву Инвеститора, пројектом су обухваћене највеће потребне површине објеката 

како би се задовољила технологија изградње било које ветроагрегата, било ког произвођача. 

Трајни платои и приступна саобраћајница од укрштања са атарским путем (чија је 

реконструкција предвиђена другим пројектом) до краја трајног платоа су сталног карактера, 

док је за све привремене површине, платое и саобраћајнице (предмет другог пројекта) иза 
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трајних платоа предвидјено враћање терена у претходно стање (обрадиво земљиште) након 

завршетка изградње ветроагрегата.  

 

Стубови ветроагрегата позиционирани су непосредно у близини атарских путева, на растојању 

>27m од атарског пута, како би се обезбедио несметан улаз возила за транспорт делова 

ветроагрегата, изузев турбине бр.19 која је позиционирана непосредно уз атарски пут, на 

планом захтеваном растојању од >5m. Такође, испоштован је услов да се темељи ветроагрегата 

налазе на удаљености >1m од суседних парцела на којима није планирана градња садржаја 

ветропарка. Ветрогенератори бр.23 и бр.55 се налазе унутар заштитних зона 20kV кабловских 

водова чије каблирање је предвиђено другим пројектом. 

 

Пројектом је извршено уклапање свих 49 приступних саобраћајница са постојећим атарским 

путевима, чија је реконструкција предмет другог пројекта. Укрштање је предвиђено под 

угловима од 90º ради уштеде простора приликом изградње привремених површина – лепеза, 

изузев саобраћајнице САО 19 која је услед просторне ограничености постављена паралелно са 

атарским путем у виду проширења. Привремена проширења, лепезе, радијуса R=45.0m, које 

нису предмет овог пројекта, оријентисане су у зависности од транспортних рута делова 

ветроагрегата. Након завршетка изградње ветроагрегата на укрштањима са атарским путевима 

ће бити примењени радијуси R=2.0-7.0m сталног карактера. Све приступне саобраћајнице се 

налазе у правцу дужине од l=100m до l=125m изузев саобраћајница  бр. 19 (l=87m), бр.20 

(l=263m), бр.37 (215m) и бр.48 (361m). Ширина саобраћајница износи 4.5m изузев приступне 

саобраћајнице за ветроагрегат бр.19 код кога је ширина саобраћајнице 5.0m. Са обе стране 

приступних саобраћајница предвиђена је израда банкине ширине 0.5m, изузев локација бр. 1, 

6, 9, 11, 13, 30, 40, 46, 54 и 57 где је услед просторних ограничења предвиђена банкина ширине 

0.3м. Усвојене су димензије трајног платоа 50x30m, а у складу са захтевима за највеће 

ветроагрегате. Платои су чеоно позиционирани ка атарским путевима, иза ветроагрегата, 

постматрано у правцу раста стационаже приступне саобраћајнице. 

 

Предвиђен је обухват свих привремених површина, платоа, саобраћајница и површина без 

заузећа као комбинација свих захтеваних површина различитих произвођача ветроагрегата. У 

привремене површине спадају лепезе и платои са обе стране приступне саобраћајнице. Све 

саобраћајнице су уклопљене са нивелетом атарских путева. Приступни део, од атарског пута 

до трајног платоа налази се у подужном нагибу од 0.0% - 6.0%, (изузетно 6.98% - САО 11, 

6.65% - САО 31 и 6.40% - САО 55).  

 

Трајни платои су позиционирани што приближније уз постојећи терен, како би се обезбедила 

оптимална расподела земљаних маса и избегли велики усеци и насипи. Сви трајни платои су 

педвиђени да буду у хоризонтали за потребе смештања крана за изградњу ветроагрегата. 

Непосредно уз банкину саобраћајнице предвиђена је изградња земљаног самоиспаравајућег 

канала ширине дна до 0.5m од укрштања са атарским путем до краја трајног платоа након 

враћања привремених површина у постојеће стање.  

 

Усвојени су следећи улазни подаци за пројектовање коловозне конструкције из геотехничког 

елабората: 

 

➢ Дебљина уклањања хумуса износи од 0.2m до 1.5m у зависности од локације, док се на 

дубинама до 3m налазе наслаге леса. 

➢ Добијени теренски ЦБР у непосредој близини ветроагрегата износи 2-9%. 

➢ Захтевани модул деформације на припремљеном подтлу износи Ev2>30Mpa. 

➢ Захтевани модул деформације на површини постељице насипа односно слоја замене 

материјала износи Ev2>45Mpa. 
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Минимална ширина приступног пута од 4.5m за једносмеран саобраћај, уз обостране банкине 

и радијус заобљења од R=7m на свакој локацији, омогућавају неометан прилазак тешким 

теретним возилима у фази изградње и експлоатације, као и противпожарним возилима. За 

потребе специјалног транспорта опреме ветроагрегата, предвиђене су лепезе радијуса R=45m, 

које су обухваћене порјектом привремених површина за потребе ветропарка. 

 

3.1. Опис главних карактеристика производног поступка  

 

Реализација планираног пројекта подразумева производњу електричне енергије из 

обновљивог извора (ОИЕ), у овом случају коришћењем еолске енергије, уз примену чисте 

технологије. Производња електричне енергије у ветроелектрани „Ветрозелена'' одвијаће се 

преко турбина које користе снагу ветра, односно преко ветрогенератора који ће снагу ветра 

претварати у електричну енергију и преко преносног система који укључује и 

трансформаторску станицу, добијену енергију укуључивати у електроенергетски систем. 

Могуће је постављење максимално 49 ветротурбине (платои, темељи, стубови), са укупном 

одобреном снагом ветроелектране до 300 МW. Ветрогенератори су замишљени и конципирани 

као типска појединачна постројења, чија се произведена енергија сабира у трафостаници која 

је у оквиру саме ветроелектране. Комплетно постројење (ветрогенератор), сву потребну 

опрему, инсталације, softwer и конструкцију за ношење истог обезбеђује Инвеститор од 

произвођача за изабрани тип ветротурбине.  

 

3.2. Опис претходних радова на извођењу Пројекта, коришћење материјала и  

       енергије и емисије загађујућих материја 

 

У погледу претходних радова може се говорити о активностима које се односе на израду 

планске и пројектне документације и прибављању услова надлежних институција у редовном 

поступку и друге документације потребне за почетак изградње ветроелектране. Поред тога, 

решени су имовинско-правни односи над земљиштем као један од основних предуслова за 

почетак изградње. 

 

Што се тиче концепције развоја пројекта, пројекти ветроелектрана имају своје специфичности. 

Прва специфичност се односи на чињеницу да су поједини делови читавог пројекта условљени 

поделом надлежности за издавање документације за изградњу (Покрајина или локална 

самоуправа). У складу са овом констатацијом се пројекат за који се ради ова Студија односи 

на ветротурбине, интерну кабловску мрежу, приступне путеве, платое за приступ и одржавање 

ветротурбина и трафостаницу, док су прикључно-разводно постројење и прикључни 

далеководи, предмет посебних пројеката који ће по потреби имати своју посебну процедуру и 

у односу на пропозиције Закона о процени утицаја на животну средину. Друга специфичност, 

која у значајној мери утиче на припремне радове, организацију градилишта, транспорт, 

потребне количине материјала, могућа загађења привременог карактера у току изградње и 

друге привремене утицаје у току изградње, условљена је избором типа турбина. Наиме, 

динамика технолошког развоја ветротурбина, посебно у последњих пар година, је таква, да се 

у току развоја пројекта промени и неколико генерација ветротурбина, што раније није био 

случај. На тај начин, у току развоја пројекта долази се до ситуације да се иста инсталисана 

снага и снага која се може испоручити у електромрежу обезбеђује са значајно мањим бројем 

ветротурбина. Тиме се остварују вишеструке користи у животној средини, умањују се могући 

утицаји транспортне и грађевинске механизације, умањују се потребне интервенције у 

простору и животној средини, умањују се потребне количине материјала и ресурса за изградњу 

и остварују се многи други бенефити.  Без обзира на наведену констатацију, Студија је урађена 

за сценарио максималних могућих трајних утицаја (биодиверзитет, бука, ефекат треперења 

сенки) узевши у обзир максималан могући број ветротурбина (49). Коришћење истог принципа 
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за утврђивање привремених утицаја у току изградње (транспорт, материјали, ресурси, и др.) 

није применљиво јер би се у том случају добили подаци који су далеко већи од релано могућих. 

 

Због наведених сепцифичности изградње ветроелектране, не може се егзактно говорити о 

количинама сировина, ресурса за изградњу, као ни о отпадним материјама по ''технолошким 

целинама'', али је могуће дати грубе процене, као што је урађено у наставку ове тачке Студије. 

Сама организација градилишта биће део пројекта за извођење (ПЗИ). 

 

3.2.1. Припремне активности 

 

Пре почетка изградње и транспорта ветротурбина до саме локације спроводиће се припремне 

активности које подразумевају: 

 

➢ припрему простора за привремено складиштење материјала и опреме, и 

➢ припрему саобраћајница за приступ до предметних локација. 
 

Узимајући у обзир монотону равничарску топографију терена и јединственост сваке позиције 

ветротурбине, са аспекта заузећа површина приликом извођења радова користиће се 

искључиво површине које одговарају самим градилишним платоима у оквиру којих је 

предвиђен простор за манипулисање и извођење радова. Просечна површина појединачног 

градилишног платоа износи оквирно 2000m2. 

 

Што се тиче трафостанице, површина земљишта за извођење радова износи 5,6ha. 

 

Површина за аквизицију земљишта за трајно проширење постојећих атарских путева – према 

најгрубљој процени – око 94.280 m2 (9,4ha). 

 

Са аспекта припреме приступа до самих локација веома је важно напоменути да концепт 

транспорта опреме подразумева употребу најсавременије опреме за транспорт вангабаритне 

опреме тј. сегмената ветротурбина. Ради се о најсавременијим прикључним возилима којима 

се врши транспорт лопатица или сегмената стубова ветротурбина.  

 

Приликом избора траса путне инфраструктуре трасе путева су испројектоване по трасама већ 

постојећих и некатегорисаних атарских путева, тако ја је значајно смањено заузеће простора 

новим саобраћајницама. 

 

Готово сви могући значајни утицаји проширења и изградње путева у функцији пројекта ВЕ 

спречени су доследном применом стратегије превентивног планирања. Укупна путна мрежа у 

функцији уско је повезана и одређена трасама постојеће саобраћајне инфраструктуре и 

атарских путева на самој локацији.   

 

 
 

Слика 3.10. Изглед специјализованог возила за превоз лопатица 

 

Планирано је да се у средишњем делу локације (тј. централном делу обухвата ветроелектране) 

уз сам државни пут организује привремено складиште на коме ће: 

 

➢ се привремено складиштити део грађевинског материјала (арматура, оплата), 

➢ се привремено складиштити делови алата и опреме за рад (ручна алат, специјализована 

опрема прописана од стране произвођача ветро-турбина), 
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➢ бити привремени контејнерски - канцеларијски простор за људство које ће управљати 

изградњом ветроелектране, 

➢ бити привремени привремени контејнерки простор за пресвлачење и одмор радника, 

➢ бити смештени мобилни тоалети. 

 

Функција самих градилишних платоа је управо да се омогући довољан и адекватан 

манипулативни простор за механизацију и раднике који ће радити на пословима инсталирања 

ветротурбина.  

 

Земља из ископа за темеље ветротурбина делом може и биће коришћена за насипање и 

обезбеђење темеља ветротурбина и банкина сабраћајница за приступ до платоа, који ће се 

касније користити као простор за монтажу ветротурбина. 

 

Сам смештај радника неће се вршити у оквиру планиране зоне изградње већ у неким од ближих 

насељених места. 

 

3.2.2. Фаза изградње  

 

Процес изградње ветроелектране базира се доминантно на монтажи објеката/ветротурбина 

које се на локацију допремају у деловима. Сваки произвођач опреме има специфичне услове и 

могућности транспорта. Опција транспорта која је разматрана је транспорт бродом до луке 

Панчево, а затим 20 km друмски до саме локације, преко Панчева, Алибунара и Владимировца, 

а затим прилазним сервисним путем до саме локације ветроелектране (Слика 3.6). 

Сагледавајући изводљивост читаве транспортне руте и близину лука, урађена је детаљна 

транспортна студија која је показала да је ово отимално решење за транспорт опреме. Осим 

техничке изводљиости, овакава рута од луке Панчево је и релативно кратка јер је готово у 

потпуности праволинијска. 
 

 
 

 

Слика 3.11. Маршрута даљинског вангабаритног транспорта опреме до локације 

ветроелектране „Ветрозелена“ 

 

Транспорт овакве опреме обавља се под посебним условима, а број возила за даљински 

вангабаритни транспорт по једној турбини процењује се на 10 и то: 
  

➢ сегменти ветротурбина – 5 тура превоза  

➢ лопатице – 3 туре превоза за 3 лопатице 

➢ гондола – 1 или више тура превоза 

➢ хаб – 1 тура превоза 
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Стога, у зависности од изабраног типа ветротурбине и броја позиција ветротурбина које ће се 

монтирати реч је о ангажовању око 490 вангабаритних тура превоза. 

 

Уређење и припрема терена за изградњу ће довести до промена у животној средини, које су 

углавном ограничене на микролокације објеката ветроелектране где се изводе радови и 

непосредно окружење. Утицаји на животну средину, који могу настати приликом извођења 

радова, су просторно ограничени и привременог су карактера, а могу се манифестовати 

повећаним нивоом буке и појавом вибрација, емисијом издувних гасова која потиче од рада 

механизације са градилишта и меродавних транспортних средстава, као и развејавањем 

честица прашине приликом земљаних радова као и честица од коришћених грађевинских 

материјала. Грађевински радови на уређењу локације, односно извођење припремних радова, 

захтевају ангажовање механизације чији рад изазива емисију полутаната атмосфере, импулсне 

буке, прашине, генерисање грађевинског отпада и вишка земље. Ангажовањем грађевинских 

машина долази до различитог интензитета емисије издувних гасова, у зависности од врсте и 

количине ангажоване механизације, квалитета горива, режима рада и оптерећења мотора. У 

издувним гасовима, као загађујуће материје, присутни су продукти сагоревања дизел горива, 

односно димни гасови и гасовите штетне материје. Количина и врста димних гасова, штетних 

материја и емисија приказани су наредним табелама. 
 
Штетне материје код сагоревања дизел горива * 
 

Концентрације кг/1000л 

дизел горива 
CO CH NОx 

Чврсте 

честице 

Дизел мотор 7,1 1,2 26,4 13,2 

*
 CRC Handbook of Environmental control, Volume 1 – Air pollution, section 3. Emision sources, 3.6. Transportation 

emission, page 323 

Вредност емисије при потрошњи дизел горива од 15-20 лит /х** 
 

Концентрације дизел 

горива 

 

CО 

 

CH 

 

NОx 
Чврсте 

честице 

Емисија (г/сец) 0,04 0,007 0,15 0,073 

**
 CRC Handbook of Environmental control, Volume 1 – Air pollution, section 3. Emision sources, 3.7. traffic 

emisions study, page 349 

Издувни гасови садрже угљен диоксид, угљен моноксид, оксиде азота, угљоводонике, чађ, 

халогене елементе. Посебно су штетни полициклични ароматични угљоводоници (ПАХ) који 

имају доказана канцерогена својства. Како су зоне становања, односно стамбени објекти 

удаљени од локације, промена квалитета ваздуха неће утицати на квалитет живљења. С 

обзиром на чињеницу да је овај утицај ограничен само на трајање грађевинско-машинских 

радова, може се констатовати да се не очекује значајан негативан утицај на животну средину. 

Количина загађујућих материја опада са удаљењем од извора емисије, па се краткотрајни 

негативни утицај може очекивати само на простору градилишта и непосредној околини. У 

случају форсираног рада наведени утицаји могу краткотрајно, у одређеним метеоролошким 

условима, довести до локалног повећања концентрација загађујућих материја у ваздуху. 

 

Неопходно је поменути да ће приликом изградње, као и на сваком грађевинском пројекту бити 

ангажована механизација и грађевинске машине, али када говоримо о емисијама и штетним 

утицајима веома је важно истаћи да ће такви утицаји бити искључиво привременог карактера. 

Поред тога, изолованост саме локације и чињенице да сензитивних рецептора заправо нема, 

као и да није у питању насељено место, и да су негативни утицаји загађења ваздуха 

краткотрајног карактера, указује на то да су утицаји на становништво минимални. 
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Процена броја грађевинске механизација за извођење радова: 

 

➢ Камион кипер преко 7.5т – 20 возила; 

➢ Ротациони багери преко 10 т – 5 машина; 

➢ Утоваривач – 3 машине; 

➢ Булдозер – 3 машине; 

➢ Грејдер – 2 машинe; 

➢ Теренски-путнички аутомобили – 10 возила; 

➢ Аутокранска дизалица – 5 комада. 

 

Имајући у виду потребе допуне горива за ангажовану механизацију, на градилиште ће гориво 

бити допремано цистернама са горивом у складу са Законом о транспорту опасне робе ("Сл. 

гласник РС", бр. 104/2016, 83/2018, 95/2018 - др. закон и 10/2019 - др. закон). За преткање 

горива као заштита биће постављене каде испод резервоара цистерне у случају изливања 

горива.  

 

Управо узимајући у обзир динамику изградње неопходно је истаћи да сама величина пројекта 

и диспозиција ветротурбина указују да ће се пројекат реализовати у фазама, па ће се и 

привремени утицаји временски распоређивати у складу са фазама реализације пројекта. 

Редослед извођења радова према позицијама ветротурбина ће се накандно утврдити, а свакако 

ће фазе подразумевати део радова по групама, на следећи могући начин: прва група – 

позизицје 1,3,4,7,11; друга група – позиције 8,16,17,18,19,20,21,22,23 ; трећа група – позиције 

26,27,28,30, 57, 14, четврта група  – позиције 6, 9, 12, 13,24, 29, 31, 33, 35,  49, 54, 55, пета група 

– позиције 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51.  

 

Поред транспорта, ова фаза подразумева реализацију грађевинских активности, као и ПРП и 

прикључних далековода (предмет посебних пројеката за које ће се по потреби спроводити 

поступак у складу са пропозиција Закона о процени утицаја на животну средину). Као и у 

случају транспорта и грађевински радови ће се одвијати фазно и временски ограничити на 

грађевинску сезону. У складу са тим, ови, као и други утицаји у току изградње, имају 

искључиво привремени карактер. 

 

Према плану, пре свега ће се спроводити припремни радови а затим и извођење радова на 

недостајућој електроенергетској инфраструктури који подразумевају трафостаницу, 

прикључно разводно постројење, кабловске водове и прикључни далековод. То ће омогућути 

даље једноставније извођење осталих радова и функционално повезивање функционалних 

делова пројекта  

 

Водоснабдевање у комплексу ТС обезбеђиваће се екстерно, без постојања локалног 

водоизворишта. 

 

Што се самих позиција ветротурбина тиче, радови ће се одвијати по фазама у односу на 

међусобну подземну кабловску конекцију позиција ветротурбина. Извођење радова на 

изградњи темеља и градилишних платоа ће претходити самој инсталацији ветрогенератора 

која ће се обављати након испуњености услова за монтажу.  

 

Одређене количине материјала и воде користиће се за фундирање стубова ветрогенератора и 

изградњу трафостанице, а сви вишкови грађевинског материјала биће на одговарајући начин 

отпремљени са локације што ће бити дефинисано у Пројекту за извођење (ПЗИ) и Елаборату 

уређења градилишта. Прецизни детаљи који се тичу количина, материјала, сировина, и 

методологије и начина извођења радова биће дефинисани на даљем нивоу техничке 

документације – Пројекту за извођење, а тек након избора испоручиоца ветротурбине. 
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Количине материјала о којима сада говоримо је ред величине 800m3 бетона и 80t арматуре по 

темељу ветрогенератора.  

 

Оно што је од посебног значаја за ову Студију је да ће се вода потребна за изградњу 

обезбеђивати екстерно (довозити цистернама), односно неће се обезбеђивати на самој 

локацији. Осим тога, за потребе водоснабдевања објекта ТС посебним пројектом предвиђена 

је изградња резервоара запремине довољне за санитарно и противпожарно водоснабдевање. 

Тај резервоар ће се такође пунити водом довезено из екстерн их извора (ван локације).  Стога, 

неће бити негативних утицаја на изворишта водоснабдевања услед реализације пројекта. 

 

Поред тога, отпад који ће настајати у току изградње ветроелектране (грађевински, комунални 

и остали отпад), мора се оптремити са локације у складу са пропозицијама Закона о управљању 

отпадом и у сарадњи са надлежним комуналним предузећем. Чврст комунални отпад се мора 

износити по посебном уговору у договору са надлежним службама надлежног комуналног 

предузећа.  Избор посуда (контејнери и канте) за одлагање отпада усаглашен је са условима 

надлежног комуналног предузећа. Тачан број контејнера ће се одредити техничком 

документацијом у фази градње, тј. Елаборатом уређења градилишта. Сви контејнери и канте 

морају имати исправне поклопце и морају бити затворени. Што се тиче санитарних отпадних 

вода, за потребе особља које учествује у изградњи потребно је осигурати преносне хемијске 

тоалете и њихово редовно одржавање и пражњење од стране овлашћеног правног лица. На 

локацији није предвиђено нити дозвољено депоновање отпадних материја у току изградње, 

већ његово редовно отпремање са локације. 

 

Резимирајући претходне констатације може се закључити да су утицаји у фази изградње 

привременог и повременог карактера и ограниченог интензитета и просторне размере. Овакви 

утицаји не би требало да оптерете капацитет простора ни у једном сегменту, посебно уколико 

се доследно буду спроводиле дефинисане мере заштите животне средине, мониторинг стања 

животне средине и друге процедуре које ће бити спровођење у току експлоатације пројекта. 

 

3.2.3. Фаза експлоатације 

 

Фаза експлоатације доминантно може да имплицира трајне или повремене/привремене утицаје 

на летећу фауну, производити буку или стварати ефекат треперења сенки. Ови утицаји су са 

посебном пажњом анализирани у поглављу 6. Студије.  

 

У погледу третирања отпадних материја, по природи технолошког поступка ветроелектране, 

може се говорити о отпадним уљима у трансформатору. Опасне материје које ће бити 

коришћене у редовном раду ветроелектране су хидраулична уља и мазива. Из трансформатора 

нема отпадних уља у редовном раду. За време експлоатационог века трансформатора се 

користи исто уље, те се као отпадно не појављује. Могућност за појаву изливања уља се 

појављује искључиво уколико дође до хаварије на појединачном трансформатору. У том 

случају је предвиђена уљна јама довољног капацитета да прихвати смо изливено уље. Уљна 

јама је непропусна.  

 

Коришћење опасних материја неопходних за рад ветрогенератора су дефинисана правилником 

произвођача који је по правилу сертификован у складу са стандардом  ИСО 14001:2004. Замена 

уља ће бити вршена периодично, као део редовног превентивног одржавања постројења. Није 

предвиђено да опасне материје (уља и мазива) буду складиштена на локацији ветроелектране. 

Сва опрема која садржи уље у оквиру ветротурбине смештена је у самој гондоли и у случају 

инцидентог цурења уља исто се задржава у оквиру ветротурбине и не угрожава спољну 

средину. Енергетски трансформатори великих снага у објекту ТС 35/400kV, смештени напољу, 

се постављају на засебним темељима са кадом. Прикупљање, одвођење и пречишћавање 
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зауљених вода у оквиру ТС 35/400kV ВЕ Ветрозелена  предвиђено је тако што је испод сваког 

трансформатора предвиђена бетонска када у којој ће се прикупљати евентуално исцурело уље 

из трафоа. Када је пројектована са одговарајућим нагибима ради лакшег спровођења уља, 

преко уљне канализације, до водонепропусне уљне јаме са сепаратором. Након пречишћавања 

у сепаратору, пречишћена вода се одводи до ретензије (реципијент 3) у оквиру комплекса ТС 

35/400kV ВЕ Ветрозелена. Реципијент 3 је ретензија, простор у земљи испуњен шљунком са 

величином зрна d≥31mm. Ретензија се налази у оквиру комплекса ТС 35/400kV ВЕ 

Ветрозелена. Пре упуштања у реципијент 3 (ретензију) потенцијално зауљене воде са 

транспортних стаза и паркинг површина одводе се помоћу тачкастих сливника до кишног 

колектора (ПВЦ цеви Ø200). Крајња тачка на траси колектора је сепаратор за одвајање уља, 

након кога ће се пречишћена вода упустити у ретензију. Одабран је сепаратор лаких нафтних 

деривата, израђен у складу са ЕН-858. Евакуација уља из уљне јаме врши се преко Овлашћеног 

оператера који поседују дозволу за управљање опасним отпадом. Предвиђа се одношење 

чврстог комуналног отпада.  

 

У току изградње објеката настаће грађевински шут и вишак земље. У току редовног рада 

настајаће комунални отпад од запослених. Чврст комунални отпад се мора износити по 

посебном уговору у договору са надлежним службама надлежног комуналног предузећа.  

Избор посуда (контејнери и канте) за одлагање отпада усаглашен је са условима надлежног 

комуналног предузећа. Тачан број контејнера ће се одредити техничком документацијом у 

току изградње - Eлаборатом уређења градилишта. Сви контејнери и канте морају имати 

исправне поклопце и морају бити затворени. 

 

3.2.4. Фаза након престанка рада 

 

Радни век ветроелектране је између око 30 година. Овај временски хоризонт доноси одређену 

неизвеснот по питању технологија, прописа и других околности који ће стварати претпоставку 

за наставак рада ветроелектране у контексту могуће замене опреме. У сваком случају, уколико 

се донесе одлука о завршетку рада и затварању ветроелектране, Инвеститор је у обавези да, о 

свом трошку, потпуно уклони сву опрему и објекте са локације и доведе је у стање приближно 

оном које је било пре реализације Пројекта.  

 

Пре уклањања ветроелектране Носилац Пројекта је у обавези да исходује дозволу за уклањање 

објеката, а све у складу регулативом која буде релевантна у том тренутку. Према садашњем 

Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 

и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 

37/19 др.закон, 9/2020 и 52/2021) потребно је прибавити дозволу за уклањање објекта. За 

исходовање дозволе Инвеститор је у обавези да уради и достави Главни пројекат уклањања 

објекта, као и потребне услове и сагласности надлежних институција из области заштите 

животне средине и заштите природе. На основу издатих услова и сачињене пројектне 

документације надлежни орган ће издати одобрење за уклањање објекта и вршити надзор над 

реализацијом овог пројекта када се почне са активностима демонтаже и уклањања опреме и 

инсталација. Пројектом затварања постројења потребно је предвидети могућност рециклаже 

свих коришћених материјала.  

 

Доминантни утицај на животну средину, када је у питању пројекат ветроелектране, очекује се 

приликом уклањања бетонских темеља ветротурбина, при чему је потребно земљиште које је 

било под темељом рекултивисати и уредити за првобитну намену. 

 

Посебну пажњу посветити сакупљању евентуалних уља из генератора и трансформатора и 

њиховој безбедној евакуацији са локације у складу са пропозицијама Закона о управљању 

отпадом ( „Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 др.закон). 
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Елисе ветротубина се могу рециклирати и након специфичног технолошког процеса користити 

као цемент. Такође, елисе су нашле примену као градивни материјал, па се најчешће користе 

као настерешице за паркинг места или као делови уметничких инсталација. 

 
 

 
 

Слика 3.7. Илустративни приказ могућности коришћења елиса ветротурбина   
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4. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА 

 

 

Локације ветрогенератора – Избор локације ветроелектране био је условљен извршеном 

естимацијом производње базираној на потенцијалима ветра на конкретном простору, али и 

постојањем планског основа, могућношћу решавања имовинско-правних односа над 

земљиштем итд. На основу ових претпоставки предметна локација је идентификована као 

повољна.  

 

Међутим, упркос основним погодностима које ветроелектране пружају, оне могу имати и низ 

неповољних утицаја на животну средину, посебно у погледу могућих утицаја на: орнитофауну 

и хироптерофауну; предеоне и амбијенталне вредности простора; повећање интензитета буке 

и стварање ефектра треперења сенки којима могу бити изложени рецептори на локацији и др. 

Приликом одређивања коначних позиција ветротурбина првенствено се водило рачуна о 

заштити орнитофауне и хироптерофауне уз коришћење резултата спроведеног једногодишњег 

мониторинга, али водећи рачуна и о свим другим аспектима могућих утицаја и о оптимизацији 

техничког решења ветроелектране „Ветрозелена''.  

 

У овом контексту, посебно су анализирани могући утицаји на орнитофауну и хироптерофауну 

предметног и ширег подручја. Наиме, шире подручје на коме се планира изградња 

ветроелектране „Ветрозелена'' одликује се релативним богатством биодиверзитета и летеће 

фауне, док је сама локација у том погледу нешто оскудније због доминантно измењеног 

простора који се користи у пољопривредне сврхе.  

 

Главне алтернативе које су разматране у досадашњем развоју пројекта ветроелектране 

„Ветрозелена“, током израде планске документације, биле су усмерене оптимални просторни 

обухват, на број и микролокацијску детерминацију планираних стубова ветротурбина (Слике 

4.1 – 4.4), све у контексту превентивне заштите становништва, летеће фауне и условљеностима 

надлежних институција, посебно у погледу усаглашености са другим постојећим и 

планираним инфраструктурним објектима.  

 

 
 

 

Слика 4.1. Инцијални просторни обухват истраживаног подручја 
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Слика 4.2. Обухват истраживаног подручја након спроведених консултација с релевантним 

институцијама и прелиминарним резултатима процене утицаја 

 

 

 
 

Слика 4.3. Коначни обухват истраживаног подручја са зонама ветротурбина након резултата 

процене утицаја 
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Слика 4.4. Коначни обухват истраживаног подручја са позицијама ветротурбина 

 

Захваљујући пословној политици Инвеститора, потврђеној кроз до сада реализоване пројекте 

ветроелектрана у Србији и свету, да у функцији заштите животне средине, природе и 

становништва, спроводи превентивно планирање, то је реализовано већ током припремне фазе 

развоја, односно планирања пројекта. Овакав приступ управо представља најефикасинији 

начин заштите простора приликом планирања ветроелектрана.  

 

Први корак је био одређивање обухвата ветроелектране – одређивање потенцијалне локације 

– Слика 4.1. Обухват се доминантно, али не искључиво, базирао на естимацији производње, 

односно потенцијалу еолске енергије на локацији. 

 

Након одређивања иницјалног обухвата планиране ветроелектране, Инвеститор је спровео 

консултације са релевантним институцијама – носиоцима јавних овлашћења. У овој фази је од 

посебног значаја било мишљење Покрајинског Завода за заштиту природе, али и 

прелиминарне опсеервације и прелиминарни резултати провене утицаја. Уважавајући 

прикупљене прелиминарне услове, обухват ветроелектране ''Ветрозелена'' је значајно 

редукован (Слика 4.2) и умањен и у просторном смислу и у смислу броја планираних 

ветротурбина. У том контексту, број ветротурбина је, са првобитно планираних 70 

ветротурбина, смањен на максимално 60 ветротурбина. 

 

Одређивање коначног обухвата је омугућило прелиминарно постављање зона турбина (Слика 

4.3). Овакав приказ је био саставни део Предидејног решење ветроелектране „Ветрозелена“ и 

заснован на резултатима до тада урађених једногодишњих опсервација орнитофауне и 

хироптерофауне. У овој фази су узета у обзир и мишљења прибављена током јавног увида  

Плана детаљне регулације, уз неизоставно уважавање свих услова релевантних институција 

прибављених у редовном поступку за потребе израде Плана детаљне регулације. 
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Унутар коначног обухвата истраживаног подручја, утврђене су зоне погодне за 

мирколокацијску детерминацију ветротурбина у оквиру којих је, у последњој фази планског 

процеса, додатно смањен број ветротурбина (57). Како на основу резултата једногодишњих 

опсервација орнитофауне и хироптерофауне, тако и у складу са свим другим просторним 

ограничењима исказаних у условима надлежних релевантних институција и на осмову 

резултата моделовања у Студији о процени утицаја на животну средину, опредељене су зоне 

ветрогенератора за коначан број, укупно до 49 ветротурбина (Слика 4.4). 

 

Резимирајући горе наведено, може се констатовати да је коначна варијанта просторног 

обухвата, број и позиционирања ветротубина значајно повољнија у односу на иницијалну. 

 

У складу са општим законским обавезама, условима заштите природе, пословној политици 

Инвеститора да у функцији заштите животне средине спроводи превентивно планирање, пуној 

примени добре међународне секторске праксе (енг. Good International Industry Practice – GIIP) 

и заштити природе, од најранијх фаза развоја пројекта, доследно је примењен принцип 

превентивне заштите (и превентивног планирања). Све релевантне међународне организације 

и њихове смернице сматрају превентивно планирање најделотворијим приступом за 

спречавање (или смањење на минимум) могућих негативних утицаја ветроелектрана на 

биодиверзитет, како са аспекта очувања биодиверзитета, тако и у економском погледу. 

 

Технологија и методе рада - Ветроелектране могу имати значајну улогу у енергетском 

систему једне државе. Поред одређених негативних утицаја које могу имати на елементе 

животне средине, ветроелектране имплицирају и бројне погодности у односу на квалитет 

животне средине. Захваљујући својим конструктивним и радним карактеристикама оне на 

еколошки чист начин производе електричну енергију, а познато је да сваки кW електричне 

енергије произведене из обновљивих извора, представља кW мање потребне енергије из 

необновљивих извора за чију производњу је често потребно девастирати и деградирати велике 

површине земљишта чиме се нарушава квалитет животне средине и изразито негативно утиче 

на биодиверзитет, али и на здравље становништва у утицајном подручју. У пракси не постоје 

значајне разлике у самом технолошком поступку и методама рада па различите варијанте у 

том погледу нису значајне. Међутим, разматрала се могућност постављања већег броја 

ветрогенератора мање инсталисане снаге, с једне стране, и мањег броја ветрогенератора веће 

снаге, с друге стране. Узимајући у обзир економски и еколошки бенефит, опредељење 

инвеститора било је за другу варијанту, што је директно условило мање утицаје на животну 

средину. 

 

План локације – За одабир локације плански основ представљали су: План детаљне 

регулације инфраструктурног комплекса ветроелектране „Ветрозелена“ („Службени лист 

града Панчева“, број 25/21), Просторни план града Панчева („Службени лист града Панчева“, 

број 22/12 и 25/12-исправка); Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата 

природе Делиблатска пешчара („Службени лист АП Војводине“ број, 8/2006); Регионални 

просторни план АП Војводине („Сл.лист АП Војводине“, број 22/11); и Стратегија развоја 

енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Службени 

гласник РС”, број 101/15).  

 

Врста и избор материјала - Ветроелектрана по својим конструктивним и енергетским 

елементима представља типско, грађевинско и техничко-технолошко решење, где је унапред 

познато која врста материјала се користи. Материјале за изградњу испоручује одабрани 

произвођач. Ради се о деловима ветрогенератора који се склапају на самој локацији. У том 

смислу, може се само говорити о избору произвођача опреме и избору материјала који је увек 

исти или сличан (челилни, бетонски или хибридни), а одлука за избор фирме базира се 

првенствено из разлога квалитета опреме. Производња челичних стубова захтева мању 
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количину материјала за исте карактеристике. Поред тога, избор бетонских стубова могао би да 

подразумева изливање делова стубова на самој локацији, што је са аспекта заштите животне 

средине мање повољно. 

 

Временски распоред за извођење пројекта – Предвиђено је да се извођење радова реализује 

по фазама које представљају техничко-технолошке и/или функционалне целине. Фазе се могу, 

али и не морају одвијати истовремено. Редослед извођења радова према позицијама 

ветротурбина ће се накандно утврдити, а свакако ће фазе подразумевати део радова по 

групама, на следећи могући начин: прва група – позизицје 1,3,4,7,11; друга група – позиције 

8,16,17,18,19,20,21,22,23 ; трећа група – позиције 26,27,28,30, 57, 14, четврта група  – позиције 

6, 9, 12, 13,24, 29, 31, 33, 35,  49, 54, 55, пета група – позиције 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 

47, 48, 50, 51. 

 

Функционисање и престанак функционисања - Радни век ветроелектране је оквирно до 30 

година. Када се радни век буде приближио крају биће извршена процена да ли ветроелектрана 

треба да престане са радом и буде уклоњена или ће бити извршена замена турбина. Различите 

су могућности: генерални ремонт и обнављање опреме ради продужетка радног века, замена 

турбина, итд. Ове алтернативе ће се разматрати у складу са околностима које буду постојале у 

том тренутку. 

 

Датум почетка и завршетка извођења – Оквирни период за радове на изградњи 

ветроелектране је од 2023. до 2024. године. Алтернативни датуми одређиваће се у складу са 

динамиком прибављања одговарајуће документације потребне за почетак изградње. 

 

Обим производње – Обим производње зависиће од брзине ветра у току године, а директно је 

условљен и избором ветротурбина, односно висином стуба и пречником ротора (елисе). Према 

естимацији производње, предикција је да ће енергија произведена у ветроелектрани 

„Ветрозелена“ бити довољна за снабдевање 185.000 домаћинстава. 

 

Контрола загађења – Загађења која могу настати приликом реализације пројекта 

ветроелектране доминантно се односе на фазу изградње, и донекле на фазу експлоатације 

(искључиво у случају хаварије). Из тога је потребна добра организација градилишта 

формулисана у Елаборату са организацију градилишшта и у оквиру ПЗИ. У оквиру ТС 

(предмет посебног пројекта, али део комплекса ветроелектране) из трансформатора нема 

отпадних уља у редовном раду. За време експлоатационог века трансформатора се користи 

исто уље, те се као отпадно не појављује. Могућност за појаву изливања уља се појављује 

искључиво уколико дође до хаварије на појединачном трансформатору. У том случају је 

предвиђена уљна јама довољног капацитета да прихвати сво изливено уље. Уљна јама је 

непропусна. У самим ветрогенераторима трансформатори су суви па нема могућности појаве 

уља 

 

Уређење одлагања отпада – Одлагање отпада који ће настајати у току изградње 

ветроелектране одлагаће се у складу са пропозицијама Закона о управљању отпадом и у складу 

са дефинисаним Мерама управљања отпадом, што ће бити имплементирано у Пројекат за 

извођење и Елаборату уређења градилишта. 

 

Одговорност и процедура за управљање животном средином, обука, мониторинг, 

планови за ванредне прилике – Након изградње ветроелектране одредиће се одговорно лице 

које ће бити обучено за вршене послова и спровођење процедура које се односе на управљање 

животном средином и мониторинг рада ветроелектране. Поред тога, План за ванредне 

прилике, односно План за случај удеса, биће израђен и спровођен на начин како је 

представљено у делу Мере заштите у случају удеса. 
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Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе – Планирани радни век 

ветроелектране је око 30 година. Након овог периода, уколико се не донесе одлука о 

продужетку радног века ветроелектране, доћи ће до затварања и уклањања постројења од 

стране Инвеститора. Пре него што отпочну радови на уклањању постројења, биће неопходно 

сачинити пројекат затварања и уклањања постројења који ће садржати и детаљан план санације 

подручја ветроелектране. У склопу пројекта биће потребно и формално утврдити списак 

заштитних мера и захтеве које је потребно испунити, а на основу могућих специфичних услова 

који могу настати у то време. Наведени пројекат биће потребно ускладити и са условима које 

ће издати надлежне институције. Пројекат са планом санације треба да буде прихваћен од 

стране надлежног органа из области заштите животне средине као и свих других 

заинтересованих страна (укључујући и финансијске институције које буду учествовале у 

финансирању пројекта). Поред тога, спроводиће се дефинисане Мере спречавања и 

ублажавања утицаја током затварања ветроелектране. 
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5. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

У процесу израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју 

катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева нису 

уочене битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја на животну 

средину. 

 

Постојећи начин коришћења простора карактеришу антропогено готово потпуно измењене 

површине пољопривредног земљишта. На подручју планиране ветроелектране „Ветрозелена“ 

није измерено нити индиковано значајније или прекомерно присуство загађујућих, штетних 

или опасних материја у ваздуху, води и земљишту у мери која је неприхватљива или 

неуобичајена за сличне типове предела. Међутим, на самој локацији планиране 

ветроелектране, не врши се систематски мониторинг животне средине, или праћења стања 

квалитета појединих елемената животне средине. Анализа стања животне средине вршена је 

за потребе израде планске документације, односно за израду Извештаја о стратешкој процени 

утицаја на животну средину.  

 

Квалитет земљишта - Загађивање ваздуха може бити периодично, повремено а потиче 

од ангажованих пољопривредних машина и механизације, примене агротехничких мера, 

које пољопривредници користе и примењују у пољопривредној за обраду земље и заштиту 

усева, као и од повремених (сезонских) интензивнијих саобраћајних токова (фрекфенција 

путничких и теретних возила атарским, земљаним путевима у време сезонских радова на 

пољопривредним површинама). 

 
Број Локација ИД број Параметар који одступа 

1 ПА-13 Панчево - Долово 19-10-0442 Ni 

  19-10-0717 Ni, Ва 

2 ПА-14 Панчево - Долово 19-10-0443 Ni, Ва 

  19-10-0718 Ni, Ва 

3 ПА-15 Долово 19-10-0444 Ni 

  19-10-0719 Ni, Ва 

4 ПА-16 Институт Тамиш 19-10-0436 Ni, Bа   

  19-10-0442 Ni, Bа   

 

5 

 

ПА-25 Панчево - депонија 

19-10-0134 Cu, Ni Bа PAH С10- С40 

  19-10-0433 Ni, С10-С40   

 

Табела 5.1. Подаци о квалитету земљишта у ширем окружењу локације 

 

Приказани параметри су прекорачили ГВЕ из Уредбе („Сл. гласник РС“, број 30/18). Сви 

резултати за тешке метале, приказани у Табели 5 .1 .  су прекорачили граничну, али не и 

ремедијациону вредност Уредбе („Сл. гласник РС“, број 30/18), на основу чега је закључено 

да нема значајно контаминираних локација. На основу тумачења резултата акредитоване 

лабораторије Завода за јавно здравље Београд, присуство тешких метала у земљишту је 

последица специфичне текстуре и геохемијског састава тла, али и антропогених утицаја. 

Присуство разградних производа пестицида ДДТ, који више није у употреби, тумачи се дугим 

временом његовог полураспада због чега га је могуће и даље открити на местима примене. У 

поређењу са подацима из 2018. године, уочен је повећан садржај индекса угљоводоника (С10-

С40) у 8 узорака, од који су два у широј околини простора обухваћеног Планом, као 
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последица појачаних антропогених активности на истраживаним местима и локацијама 

узорковања, односно употребе и рада пољопривредне и друге механизације. 

 

Према подацима из Општег плана одбране од поплавних унутрашњих вода за територију 

Панчева, може се закључити да земљиште на територији Панчева трпи снажан утицај 

еолске ерозије, интензитета од 1,4 до 2 t/h тако да тло на територији града припада III 

категорији – узнемирена земљишта. На основу доступних података, просечни годишњи 

губитак пољопривредног земљишта у Војводини се процењује на преко 0,9 t/h. Имајући у 

виду велику просечну брзину ветра на предметном подручју, што је и разлог планирања 

ветроелектране, процењује се да је и на простору у обухвату Плана и непосредном 

окружењу, интензитет ерозије тла ближи горњој вредности (2 t/h). 

 

Квалитет површинских и подземних вода - Површинске воде на предметном подручју 

чине делимично изграђена каналска мрежа. Нема података о хидролошким 

карактеристикама каналске мреже као ни података о квалитету вода у каналима, с обзиром 

на то да нису вршене анализе квалитета вода каналске мреже. Одвођење површинских 

и подземних вода је регулисано природним оцеђивањем кроз земљиште до изграђених 

водопривредних објеката (дренажни канали и каналска мрежа). Очекује се да је квалитет вода 

каналске мреже под утицајем интензивне пољопривредне производње (коришћења 

минералних ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља, у првом реду хербицида, 

који се примењују у интензивној ратарској производњи). Подземне воде на анализираном 

подручју нису контролисане и не постоје подаци о стању и квалитету тог сегмента животне 

средине. С обзиром на то да у широј просторној целини и ширем окружењу нема 

индустријских погона, потенцијалних генератора технолошких и других отпадних вода, а 

да се на предметном подручју врши интензивна обрада земљишта, може се очекивати да 

у подземним водама има трагова употребе минералних ђубрива и хемијских средстава за 

заштиту биља. 

 

Квалитет ваздуха -  На предметној локацији нису вршена циљана мерења и мониторинг 

квалитета ваздуха. С обзиром да је шире подручје намењено за интензивну ратарску 

производњу, загађивање ваздуха може бити периодично, повремено а потиче од 

ангажованих пољопривредних машина и механизације, примене агротехничких мера, које 

пољопривредници користе и примењују за обраду земље и заштиту усева, као и од 

повремених (сезонских) интензивнијих саобраћајних токова (фрекфенција путничких и 

теретних возила атарским, земљаним путевима у време сезонских радова на 

пољопривредним површинама). 

 

Бука –  Градска управа Панчева већ више деценија спроводи, преко овлашћених стручних 

организација, систематско праћење нивоа буке, које је ограничено на градско подручје града 

Панчева. На подручју у обухвату пројекта ветроелектране „Ветрозелена“, као ни у насељу 

Долово, нису вршена мерења нивоа буке и резултати за то подручје не постоје. Међутим, за 

потребе Студије о процени утицаја на животну средину, а с обзиром на важност сагледавања 

овог аспекта, урађено је Мерење амбијенталне буке у околини будуће ветроелектране 

„Ветрозелена“ (Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Лабораторија за 

акустику, август 2022. године). Мерења су вршена са фонометром Norsonic Nor140 на 4 мерна 

места. Мерна места дефинисана су тако да се налазе у непосредној близини стамбених објеката 

(породичних кућа), као и станишта птица. Ови објекти представљају места на којима би људи 

могли бити угрожени буком. Детаљно су анализирани сви аспекти тог проблема са становишта 

законске регулативе. За оцену стања амбијенталне буке усвојен је критеријум, односно 

гранична вредност 55 dBA за дан, и гранична вредност 45 dBA за ноћ. Резултати мерења буке 

на свим мерним локацијама показали су да амбијентална бука не премашује прописане 
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граничне вредности ни за дан ни за ноћ. Измерене еквивалентне вредности буке LAeq крећу се 

у опсегу од 27 dB до 39.5 dB. Добијене вредности мање су за 5.5 dB од граничних вредности. 

 

Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијенталне целине – 

Најближа насељено подручје је насеље Долово, кога обухват Плана тангира са три стране. 

Северно од обухвата Плана налази се насеље Банатско Ново Село, а јужно од граница Плана 

је насеље Мраморак које административно припада суседној општини Ковин. На самој 

локацији постоје напуштени објекти, док на ширем подручју планиране ветроелектране, нема 

заштићених непокретних културних добара односно објеката који имају карактер 

споменичког наслеђа, али су идентификоване локације са археолошким садржајем. Ови 

аспекти елаборирани су у поглављу 2. Студије.   

 

Предео - Стање у простору, са аспекта предеоних карактеристика и вредности просторне 

целине и визуелних утицаја, представља важан фактор са аспекта сагледивости и утицаја 

на локално становништво и остале кориснике простора. На анализираном подручју, као 

и широј просторној целини, заступљен је типичан равничарски предео, којим доминирају 

интензивно обрађиване пољопривредне површине (њиве, претежно монокултуре), са 

локалном мозаичном појавом солитарних стабала, појединачном жбунастом вегетацијом, 

живицама и шибљем. Уочљив је недостатак шумских комплекса, дрвореда и друге високе 

вегетације на рубовима парцела, међама и дуж атарских путева и канала, што појачава 

једноличност и монолитност предела. Изузетак је плански подигнут ветрозаштитни појас, 

под ознаком БНС 10, дрворедног типа, од ситнолисног бреста, обострано на општинском 

путу Долово – Банатско Ново Село. Ситнолисни брест, према условима Покрајинског завода 

за заштиту природе, представља инванзивну врсту што, у монокултури, не доприноси 

унапређењу предела ни очувању нарушених екосистема, ни поправљању еколошке 

равнотеже и угроженог биодиверзитета. 

 

Електромагнетно зрачење - На предметном простору се налазе трасе три далековода, истим 

правцем југозапад – североисток. Високонапонски далеководи стварају око себе 

нискофреквентно електрично поље. Јачина електромагнетног поља са повећањем одстојања 

од далековода, опада по сваком квадрату удаљености. На растојању од 100 метара од 

далековода, јачина поља је обично једнака као и на осталом подручју и животној средини. 

Дакле, иако не постоје подаци о нивоу електромагнетног зрачења, може се проценити да се 

оно емитује од постојећих далековода, али да те вредности не прекорачују референтне 

граничне нивое и да нема рецептора који су изложени његовом утицају. 

 

Међусобни однос наведених чинилаца - Резимирајући горе наведено, може се констатовати 

да је квалитет основних чинилаца животне средине на предметној локацији задовољавајући, 

без значајних притисака на основне чиниоце животне средине. У том контексту не постоји 

интеракција приказаних елемената животне средине при којој би као последица кумулативних 

и синергетских фактора могло доћи до појачаног загађења животне средине. Иако је у члану 

6. Правилника о садржини Студије о процени утицаја на животну средину експлицитно 

наведено да ово поглавље мора обухватити горе наведен чиниоце, треба истаћи да предметни 

пројекат због природе технолошког поступка, на већину горе наведених елемената животне 

средине неће имати утицај, на неке елементе имаће миноран утицај (флора, земљиште, вода, 

ваздух), док је утицаји на наведене и све остале елементе, процењен у поглављу 6. Студије. 
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6. ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИХ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА  

    НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 
 

6.1. Генерална процена могућих утицаја на животну средину 
 

Процесима изградње инфраструктурних објеката могу се нарушити компоненте структуре 

ненарушених екосистема. При том, негативно дејство може имплицирати већи број 

различитих фактора, са различитим временским и просторним обухватом. С обзиром на 

основну намену пројекта ветроелектране, начин њеног функционисања и очекиване утицаје 

на животну средину, може се констатовати да ће у фази изградње доћи до следећих утицаја: 
 

(1) повећани ниво буке услед рада грађевинских машина и транспортних средстава; 

(2) повећани ниво загађења ваздуха услед емисије издувних гасова из грађевинских 

машина и транспортних средстава; 

(3) привремено депоновање вишкова земље приликом фундирања објеката, камене 

дробине и други отпадних материја. 
 

Наведени утицаји су у фази изградње неминовни и не могу се избећи. Једина могућност 

превенције се односи на редовно одржавање транспортних средстава и грађевинских машина, 

а у циљу спречавања појаве већег нивоа буке и повећане емисије издувних гасова услед 

неисправности транспортних средстава и грађевинских машина. У фази изградње ће доћи до 

откопа мањих количина земље, камене дробине и других отпадних материја насталих из 

ископа темеља за планиране објекте. Међутим, ово депоновање ће бити искључиво 

привременог карактера, а инвеститор ће бити обавезан да што пре организује трајно 

депоновање ових материја у складу са релевантном легислативом. Слободно депоновање биће 

забрањено. Евакуација вишкова земље, камене дробине и других отпадних материја у фази 

изградње биће редовно организована и по потреби у сарадњи са надлежним институцијама. 

Слободно депоновање ових отпадних материја биће забрањено мерама заштите животне 

средине. 
 

Генерално говорећи, спровођење посебних захтева који обезбеђују експлоатацију, одржавање 

и надзор, не условљавају промену намене земљишта на коме се планира изградња 

ветроелектране, осим на местима темељења стубова ветрогенератора и далековода, изградње 

ТС. Поред тога, с обзиром да се ради о искоришћавању обновљог извора енергије (еолске 

енергије), односно да је реч о примени ''чисте'' технологије, не очекују се загађења у смислу 

емисије отпадних материја у основне чиниоце животне средине (воду, ваздух и земљиште). 

Реализација планираног пројекта неће производити отпадне материје током његове 

експлоатације нити стварати друге врсте загађења. Могућност појаве акцидентних ситуација 

сведен је на минимум применом одговарајућих превентивних мера и мера за ефикасно 

реаговање које предвиђа произвођач опреме. Објекти ће се градити на стабилном терену и уз 

строго поштовање гео-механичких карактеристика тла. Ипак, најзначајније последице на 

квалитет основних чинилаца животне средине и природе могу бити следеће: 
 

(1) утицај на биодиверзитет,  

(2) повећање интензитета буке на самом извору, 

(3) утицај на предеоне карактеристике, 

(4) стварање ефекта треперења сенки на рецепторима, 

(5) акцидентне ситуације. 

 

Анализирајући податке о природним и створеним вредностима на локацији на којој се планира 

изградња ветроелектране „Ветрозелена“ и карактеристике пројекта престављене у оквиру 

Идејног решења, извршена је прелиминарна процена могућих утицаја чији су резултати 

приказани у табели 6.1. 
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1 - интензитет;      5 - просторне размере (обим утицаја);  

2 - вероватноћа;      6 - кумулативан, синергијски;  

3 - реверзибилан;                  7 - могућност превенције, смањења или  

4 - трајан;            компензације. 
 

 

Процена значаја утицаја: + ДА; − НЕ; ? нејасно 

 
 

 

Табела 6.1. Матрица за проверу утицаја ветроелектране „Ветрозелена“ на животну средину 

 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЈЕКТА 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 

УТИЦАЈА 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

Аспекти заштите животне средине 

пројекта и могућност утицаја пројекта 

на: 

Могућност да пројекат 

доведе до значајног 

утицаја? 
Укључивање/искључивање у 

процену утицаја 

ДА или НЕ 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ВАЗДУХ         

1.1 Емисију + + - - - - + 
ДА. Утицај манипулације 

грађевинских машина у изградњи. 

2 ВОДЕ         

2.1 Квалитет површинских вода - - - - - - - 

НЕ. Нема утицаја. 
2.2 Квалитет подземних вода - - - - - - - 

2.3 Хидрологију - - - - - - - 

2.4 Хидрогеологију - - - - - - - 

3.  ЗЕМЉИШТЕ         

3.1 Пољопривредно земљиште - - - - - - - ДА. Могућ утицај на предео. 

Оцењено је да би изградња 

ветроелектране, имајући у виду 

постојеће карактеристике предела, 

доминирала у визуелни смислу.  

3.2 Шумско земљиште - - - - - - - 

3.3 Предео/рељеф + + - + + + - 

3.4 Ерозију/деградацију тла - - - - - - - 

3.5 Фрагментацију земљишта - - - - - - - 

4. КЛИМУ         

4.1 Емисију гасова стаклене баште - - - - - - - НЕ. Нема утицаја 

5. БИОДИВЕРЗИТЕТ         

5.1. Утицај на орнитофауну - + + + - - + 

ДА. Могући утицаји на летећу 

фауну, флору и станишта 

5.2. Утицај на хироптерофауну - + + + - - + 

5.3. Утицај на флору - + - - - - + 

5.4. Утицај на станишта - + - - - - + 

 6. СТАНОВНИШТВО И  

    ЗДРАВЉЕ 
        

6.1. Утицај буке - - - - - - + ДА. Могуће је повећање буке и 

утицај ефекта треперења сенки на 

рецепторима. 6.2. Утицај ефекта треперења сенки - - - - - - + 

7. ОСТАЛЕ АСПЕКТЕ         

7.1. Систем управљања отпадом - - - - - - - НЕ. Нема утицаја 

7.2. Саобраћајно оптерећење - - - - - - - НЕ. Нема утицаја 

7.3. Топлотно оптерећење - - - - - - - НЕ. Нема утицаја 

7.4. Нејонизујуће зрачење - - - - - - - НЕ. Нема утицаја 

7.5. Археолошке остатке - + - - - - + 
ДА. Теоретски су могући утицаји 

приликом фундирања објеката. 
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Резимирајући карактеристика могућих утицаја планираног пројекта може се констатовати 

следеће: 

 

а) обим утицаја: обим утицај је ограничен у односу на интензитет и просторну размеру, а у 

контексту стања животне средине. У непосредној близини објекта нема вулнерабилних нити 

других објеката који су изложени утицају, а не очекује се ни утицај на становништво; 

 

б) природа прекограничног утицаја: може се рећи да постоји могућност прекограничног 

утицаја само усмислу потенцијалног утицаја на орнитофауну и хироптерофауну с обзиром да 

су поједине врсте летеће фауне које могу бити угрожене реализацијом пројекта под 

међународном заштитом; 

 

в) величина и сложеност утицаја: величина и сложеност потенцијалних утицаја (позитивних 

и негативних), а с обзиром на природу пројекта, изражена је у смислу повећања интензитета 

буке на извору (позиције ветротурбина) и појаву ефектра треперења сенки, па сагласно томе и 

на предео. Други утицаји нису значајно изражени у смислу интензитета и сложености; 

 

г) вероватноћа утицаја: о вероватноћи утицаја се може говорити у односу на утицаје у току 

изградње, буку, ефекат треперења сенки, предео, орнитофауну и хироптерофауну, флору и 

станишта. Ветоватноћа је утврђена у наставку Студије о процени утицаја пројекта на животну 

средину; 

 

д) трајање и учесталост и вероватноћа понављања утицаја: утицаји који се евентуално 

могу очекивати на орнитофауну и хироптерофауну су прелиминарно окарактерисани као 

повремени, а утицаји током изградње привремени. 

 

У односу на наведене генералне могуће утицаје планираног пројекта на животну средину, 

детаљна процена утицаја управо је и базирана на њима, а затим детаљно елаборирана у 

поглављу 6.2. Студије. 

 

У вези избора типа ветрогенератора који ће бити постављени, о чему ће коначна одлука бити 

позната до реализације Пројекта за извођење (ПЗИ), оцењује се да у основи нема битних 

разлика између неколико типова ове опреме у погледу утицаја на животну средину.  

 

Одређене разлике су везане за ниво ефикасности и степен искоришћења потенцијала ветра у 

различитим режимима рада, али за сваки од типова је карактеристичан изузетно висок ниво 

поузданости у контексту могућих негативних утицаја на животну средину. 

 

 

6.2. Квантитативно-квалитативна вишекритеријумска процена утицаја  

       на животну средину 

 

За анализу могућих утицаја појединих активности и поступака током изградње и 

експлоатације ветроелектране „Ветрозелена“ на елементе животне средине, из ширег списка 

потенцијалних фактора утицаја (угрожавања) који се могу очекивати за овакав тип 

интервенција у природи издвојено је 9 могућих фактора које су заправо појединачне кључне 

активности на реализацији пројекта ветроелектране „Ветрозелена“.  

 

Иако је за сваку ову целину могуће парцијално одређивати збирно, односно просечну оцену 

дејства (импакт фактор - ИФ), сматрамо да је њихово приказивање у целини, без парцијалне 

анализе, довољно сврсисходно и функционално.  
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За поједине факторе се може рећи да носе исту или сличну информацију, па се чини да је 

оправдана и редукција њиховог броја. Чињеница је да неки од њих делују синергијски, 

међусобно појачавајући своја дејства и да се стога то поклапање информација мора задржати 

у анализи. Синтетски приказ фактора угрожавања је дат преко средњих вредности, а не преко 

збирне оцене која би се затим скалирала. 

 

Фактори утицаја су оцењивани засебно за сваку компоненту животне средине релевантну за 

опсег ове студије оценама од 0 до 5 за величину утицаја, према следећој скали: 

 

0 – нема уочљиво дејство; 

1 – ниско дејство; 

2 – толерантно дејство; 

3 – средње високо дејство; 

4 – високо дејство; 

5 – врло високо дејство (девастација). 

 

За значај утицаја скалом од Л до М, према следећој скали: 

 

Л – утицај ограничен на локацију; 

О – утицај од значаја за општину; 

Р – утицај регионалног карактера; 

Н – утицај националног карактера; 

М – утицај прекограничног карактера. 

 

За вероватноћу утицаја од М до И, према следећој скали: 

 

М – утицај је могућ (вероватноћа мања од 50%); 

В – утицај је вероватан (вероватноћа преко 50%); 

И – утицај извесан (вероватноћа 100%). 

 

За време трајања утицаја од П (повремени/привремени) до Д (дуготрајни/трајни). 

 

Такође, раздвојене су физичке, биолошке и социо-економске компоненте животне средине на 

предметној локацији, а у оквиру њих је дефинисано укупно 17 компоненти животне средине.  

 

Дејство фактора се оцењује за компоненте животне средине на предметној локацији (!), а резултати 

анализе су приказани у табелама: 6.2 – 6.6, за све компоненте животне средине и факторе утицаја у 

форми Леополдове матрице, и на одговарајући начин елаборирани у тачки 6.2.1. 

 

Утицаји су процењивани у односу на релевантну домаћу легислативу, као и у односу на крутеријуме 

EBRD-а и IFC-а који су од значаја за реализацију овакве врсте пројекта. 

 

Проценом утицаја обухваћен је комплекс ветроелектране који укључује и активности које су 

предмет посебног пројекта (тарфостаница), како би се сагледали укупни утицаји планиране 

ветроелектране „Ветрозелена“. 
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Табела 6.2. Матрица величине утицаја фактора на компоненте животне средине за ветроелектрану „Ветрозелена“ 
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ФИЗИЧКЕ 

КОМПОНЕНТЕ  

Воде 0 1 0 1 0 0 2 3 0 7 0.77 

Микроклима 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Земљиште 0 1 1 1 1 2 3 2 0 11 1.44 

Ерозија 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Ваздух 1 1 0 1 1 2 3 1 0 10 1.11 

БИОЛОШКЕ 

КОМОНЕНТЕ 

Флористички 

диверзитет 
0 1 0 1 1 1 0 1 0 5 0.55 

Фаунистички 

диверзитет 
0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 0.55 

Орнитофауна 1 0 0 0 0 0 1 1 2 5 0.55 

Хироптерофауна 1 0 0 0 0 1 1 1 2 6 0.66 

Баријере/коридори 2 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0.55 

СОЦИО-

ЕКОНОМСКЕ 

КОМПОНЕНТЕ 

Бука 1 1 0 0 0 2 2 0 2 6 0.66 

Ефекат треперења сенки 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.22 

Нејонизујуће зрачење 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.11 

Акциденти 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 0.66 

Коришћење земљишта 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 1.00 

Предео 3 1 1 1 1 1 2 1 4 15 1.50 

Културна добра 0 3 0 1 1 1 1 0 0 7 0.77 
 

Збирне вредности ИФ 

по чиниоцима ЖС 
10 12 2 7 7 12 19 14 18  

Просек 0.082 0.705 0.117 0.041 0.411 0.705 1.117 1.000 1.058 ИФ = 0.581 
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Табела 6.3. Матрица значаја утицаја фактора на компоненте животне средине за ветроелектрану „Ветрозелена“ 
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ФИЗИЧКЕ 

КОМПОНЕНТЕ  

Воде / Л / Л / / Л Л / 

Микроклима / / / / / / / / / 

Земљиште / Л Л Л Л Л Л Л / 

Ерозија / Л / / / / / / / 

Ваздух Л / / Л Л Л Л Л / 

БИОЛОШКЕ 

КОМОНЕНТЕ 

Флористички 

диверзитет 
/ Л / Л Л Л / Л / 

Фаунистички 

диверзитет 
/ Л / / Л Л Л Л / 

Орнитофауна Л / / / / / Л Л Н 

Хироптерофауна Л / / / / Л Л Л  

Баријере/коридори Л Л / / / / / / Л 

СОЦИО-

ЕКОНОМСКЕ 

КОМПОНЕНТЕ 

Бука Л Л / / / Л Л / Л 

Ефекат треперења сенки / / / / / / / / Л 

Нејонизујуће зрачење / / / / / / / / Л 

Акциденти / / / / / / Л Л Л 

Коришћење земљишта Л Л / Л Л Л Л Л Л 

Предео Л Л Л Л Л Л Л Л Л 

Културна добра / Р / Р Р Р / /  
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Табела 6.4. Матрица вероватноће утицаја фактора на компоненте животне средине за ветроелектрану „Ветрозелена“ 
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ФИЗИЧКЕ 

КОМПОНЕНТЕ  

Воде / М / М / / М М / 

Микроклима / / / / / / / / / 

Земљиште / В М В В М В М / 

Ерозија / М / / / / / / / 

Ваздух И / / И В В И М / 

БИОЛОШКЕ 

КОМОНЕНТЕ 

Флористички 

диверзитет 
/ В / В В В / М / 

Фаунистички 

диверзитет 
/ М / / М М М М / 

Орнитофауна М / / / / / М М М 

Хироптерофауна М / / / / М М М М 

Баријере/коридори И М / / / / / / И 

СОЦИО-

ЕКОНОМСКЕ 

КОМПОНЕНТЕ 

Бука В В / / / В И / И 

Ефекат треперења сенки / / / / / / / / И 

Нејонизујуће зрачење / / / / / / / / И 

Акциденти / / / / / / М М М 

Коришћење земљишта И И / И М М М М В 

Предео И М М И М И М М И 

Културна добра / М / М М М / /  
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Табела 6.5. Матрица времена трајања утицаја фактора на компоненте животне средине за ветроелектрану „Ветрозелена“ 
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ФИЗИЧКЕ 

КОМПОНЕНТЕ  

Воде / П / П / / П П / 

Микроклима / / / / / / / / / 

Земљиште / П П П П П П П / 

Ерозија / П / / / / / / / 

Ваздух П / / П П П П П / 

БИОЛОШКЕ 

КОМОНЕНТЕ 

Флористички 

диверзитет 
/ П / П П П / П / 

Фаунистички 

диверзитет 
/ П / / П П П П / 

Орнитофауна П / / / / / П П П 

Хироптерофауна П / / / / П П П П 

Баријере/коридори Д П / / / / / / Д 

СОЦИО-

ЕКОНОМСКЕ 

КОМПОНЕНТЕ 

Бука П П / / / П П / П 

Ефекат треперења сенки / / / / / / / / П 

Нејонизујуће зрачење / / / / / / / / Д 

Акциденти / / / / / / П П П 

Коришћење земљишта Д Д / Д П Д П П Д 

Предео Д П П Д П Д П П Д 

Културна добра / Д / Д Д Д / /  
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Табела 6.6. Матрица збирних утицаја фактора на компоненте животне средине за ветроелектрану „Ветрозелена“ 
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ФИЗИЧКЕ 

КОМПОНЕНТЕ  

Воде / 1/Л/М/П / 1/Л/М/П / / 2/Л/М/П 3/Л/М/П / 

Микроклима / / / / / / / / / 

Земљиште / 2/Л/В/П 1/Л/М/П 2/Л/В/П 1/Л/В/П 2/Л/М/П 3/Л/В/П 2/Л/М/П / 

Ерозија / 1/Л/М/П / / / / /  / 

Ваздух 1/Л/И/П / / 1/Л/И/П 1/Л/В/П 2/Л/В/П 3/Л/И/П 1/Л/М/П / 

БИОЛОШКЕ 

КОМОНЕНТЕ 

Флористички 

диверзитет 
/ 1/Л/В/П / 1/Л/В/П 1/Л/В/П 1/Л/В/П / 1/Л/М/П / 

Фаунистички 

диверзитет 
/ 1/Л/М/П / / 1/Л/М/П 1/Л/М/П 1/Л/М/П 1/Л/М/П / 

Орнитофауна 1/Л/М/П / / / / / 1/Л/М/П 1/Л/М/П 2/Р/М/П 

Хироптерофауна 1/Л/М/П / / / / 1/Л/М/П 1/Л/М/П 1/Л/М/П 2/Р/М/П 

Баријере/коридори 2/Л/И/Д 1/Л/М/П / / / / / / 2/Л/И/Д 

СОЦИО-

ЕКОНОМСКЕ 

КОМПОНЕНТЕ 

Бука 1/Л/В/П 1/Л/В/П / / / 2/Л/В/П 2/Л/И/П / 2/Л/И/П 

Ефекат треперења сенки / / / / / / / / 2/Л/И/П 

Нејонизујуће зрачење / / / / / / / / 1/Л/И/Д 

Акциденти / / / / / / 2/Л/М/ 2/Л/М/ 2/Л/М/П 

Коришћење земљишта 1/Л/И/Д 1/Л/И/Д / 1/Л/И/Д 1/Л/М/П 1/Л/М/Д 1/Л/М/П 1/Л/М/П 1/Л/В/Д 

Предео 3/Л/И/Д 1/Л/М/П 1/Л/М/П 1/Л/И/Д 1/Л/М/П 1/Л/И/Д 2/Л/М/П 1/Л/М/П 4/Л/И/Д 

Културна добра / 3/Р/М/Д / 1/Р/М/Д 1/Р/М/Д 1/Р/М/Д 1/Л/М/П / / 
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6.2.1. Процењено дејство фактора утицаја на појединачне компоненте  

          животне средине 

 

 

6.2.1.1. Физичке компоненте  

 

Укупни просечни импакт фактор за физичке компоненте спада у категорију ниског дејства 

(0.664). Разлог томе је примена принципа превентивне заштите током планирања 

ветроелектране.  

 

На режим и квалитет површинских и подземних вода предметни пројекат неће имати значајан 

утицај. Приликом рада ветроелектране не користи се вода, тако да се отпадне воде не стварају. 

Утицаји који су могући у односу на квалитет вода односе се на фазу узградње, а укупна 

просечна вредност магнитуда очекиваних утицаја налази се у оквирима ниског дејства (0.77). 

 

Такође, не постоји негативан утицај пројекта на промену микроклиматских карактеристика и 

параметара, као ни на подстицање ерозивних процеса због равночарског рељефа.  

 

Применом једног од основних принципа концепта одрживог развоја, а то је коришћење 

обновљивих извора енергије, подстиче се смањење употребе фосилних горива и смањење 

загађења ваздуха. При томе, коришћење фосилних горива за производњу електричне енергије 

са више аспеката утиче на загађење животне средине, док коришћење енергије ветра у 

производњи електричне енергије производи 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 оквире предметног 

пројекта. Реализацијом електране која користи еолску („зелену”) енергију, у ширем контексту 

се остварују позитивни дугорочни ефекти на подизање квалитета ваздуха. Капацитет 

планиране ветроелектране од 300МW, теоријски би могао да замени капацитете за 

производњу енергије из фосилних горива у чијој производњи долази до значајне емисије 

гасова са ефектом стаклене баште (GHG), које доприносе климатским променама. Иако је овај 

утицај планиране ветроелектране „Ветрозелена”, индиректан, он се никако не сме занемарити, 

како због свог могућег утицаја на смањење емисије GHG, тако и због значаја који превазилази 

оквире пројекта. Извршена је квантификација смањења емисије штетних гасова, кроз процену 

еквивалентне емисије референтих гасова, при производњи електричне енергије из 

ветроелектране „Ветрозелена“ и утврђено је да ће пројекат  довести до смањења емисије CO2 

У Србији у износу од око 840.000 тона годишње, односно 21 милиона тона у току свог 

животног века. Међутим, одређени негативни ефекти могући су у фази изградње 

ветроелектране и као последица манипулације грађевинске и транспортне механизације на 

локацији. Ови утицаји огледају се у загађењу ваздуха издувним гасовима, с једне стране, и у 

виду подизања прашине, с друге стране. Сагледавајући карактер утицаја, закључује се да се 

ради о привременим и повременим утицајима који су просторно врло ограничени. Укупна 

просечна вредност магнитуда очекиваних утицаја предметног пројекта на квалитет ваздуха 

налази се у оквирима ниског дејства (1.11), локалног карактера. 

 

Када је реч о могућем утицају на земљиште, они су доминантно могући као последица 

темељења/фундирања стубова ветрогенератора, као последица изградње трафостанице, 

манипулације грађевинских машина на локацији и неадекватним поступањем с отпадним 

материјама у току изградње ветроелектране. Укупна просечна вредност магнитуда очекиваних 

утицаја налази се у оквирима ниског дејства (1.44), доминантно локалног карактера, са 

повременим дејством. 

 



 
 

93 

6.2.1.2. Биолошке компоненте 

 

На локацији ветроелектране „Ветрозелена“, у периоду од 2020. – 2021. године, спроведен је 

преконструкциони мониторинг летеће фауне (птица и слепих мишева). Мониторинг је 

спроведен у потпуности у складу са важећом законском регулативом, Условима заштите 

природе, актуелним научним знањем и најбољом међународном праксом у релевантним 

областима, као и захтевима и стандардима међународних финансијских институција (МФИ). 

Основни циљеви овог мониторинга било је спровођење принципа превентивне заштите 

приликом микролокацијске детерминације позиција ветротурбина, с једне стране, и 

утврђивање стања летеће фауне, с друге стране. На основу тога, је извршена процена утицаја 

Пројекта на летећу фауну. Утврђено је актуелно стање биодиверзитета и спроведено 

конзервационо вредновање свих популација, њихових станишта и заштићених подручја која 

би могла да буду изложена утицајима Пројекат.  

 

Како би се проценили могући ефекти на циљне врсте птица у табели 6.7 су приказани њихови 

статуси на локалном нивоу, заједно са могућим утицајима: сударање, растеривање и промене 

станишта. Статус за сваку циљну врсту у подручју пројекта је приказан као фреквенција у 

периоду сеобе и зимском периоду (M, W), као и у периоду гнежђења (N). Фреквенција у 

подручју Пројекта је дата као дескриптивна вредност, као што је описано у поглављу 

Резултати, односно као редовна (RE), ретка (RA), честа (OC) и бројна (NU). Поред тога, 

приказана је и уобичајена висина прелета (FA). У колони Потенцијални утицај дата је општа 

осетљивост сваке врсте на сударање (С), растеривање (D) и промене станишта (H) на основу 

литературе и праксе. Дакле, ове вредности не представљају утицај у подручју пројекта, већ 

могућност његовог јављања, а која ће у подручју пројекта бити додатно проверена поређењем 

статуса са теренским подацима. Значајна преклапања Статуса и Потенцијалних утицаја су у 

табели 26 означена плавом и жутом бојом, а њихова важност је касније описана у делу текста 

који се односи на појединачне врсте. 

 

Табела 6.7. Вредност за процену ефеката на циљне врсте од сударања,  

растеривања и промене станишта 
 

Научни назив 
Статус Потенцијални утицај 

M, W FA N FA Станиште Сударање Растеривање 

Accipiter nisus RE, RA, OC OR RA, IR, OC R   D 

Alauda arvensis RE OR NU R H C  

Anas platyrhynchos RA, IR BR RA BR   D 

Anser anser RA, IR AR / /  C D 

Anthus campestris RA, RE BR NU BR H   

Apus apus        

Aquila heliaca RA AR / /  C D 

Ardea cinerea RA BR RA AR  C  

Asio otus RE / RE /    

Athene noctua RA, OC / RA, OC /    

Buteo buteo RE, NU OR RE R H C D 

Calandrella brachydactyla / / RE OR H C  

Ciconia ciconia RA AR RA AR  C D 

Ciconia nigra RA AR RA AR  C D 

Circaetus gallicus RA, OC R RA, OC R  C D 

Circus aeruginosus RE BR RE BR H C D 

Circus cyaneus RE, RA BR / /  C D 

Circus macrourus RA BR / /  C D 

Circus pygargus RA BR RA BR  C D 

Clanga clanga RA BR / /  C D 

Coracias garrulus RA BR RA BR    

Corvus corax RE OR RE OR H   

Coturnix coturnix NU BR RE BR H   
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Научни назив 
Статус Потенцијални утицај 

M, W FA N FA Станиште Сударање Растеривање 

Falco cherrug RA OR RE OR H C D 

Falco columbarius RA BR / /  C D 

Falco subbuteo RA OR RE OR H C D 

Falco tinnunculus RE, NU OR RE, NU OR H C D 

Falco vespertinus OC BR RA BR   D 

Grus grus RA R / /  C D 

Haliaeetus albicilla RA OR RA OR  C D 

Hieraaetus pennatus RA R / /  C D 

Lanius collurio OC BR RE BR H   

Lanius excubitor RA, OC BR / /    

Lanius minor OC BR RE BR H   

Merops apiaster RA, OC OR RE OR H   

Milvus migrans / / RA OR  C D 

Numenius arquata RA OR / /  C  

Otus scops RA BR RE, OC BR    

Perdix perdix RA BR OC BR H   

Pernis apivorus RA R RA, OC R  C D 

Phalacrocorax carbo RA OR RA OR  C  

Streptopelia turtur RE, OC BR RE, OC BR H   

Tringa glareola RA AR / /    

Tyto alba RA BR RA BR    

Upupa epops OC BR RE BR H   

Vanellus vanellus RA BR RA BR H   

 

 

Сударање 

 

Док вредност фреквенција представља податке о одређеним врстама у подручју Пројекта, 

вредност утицај даје опште знање из литературе о осетљивости одређених врста. Преклапањем 

вредности фреквенција и утицај за сваку циљну врсту може се проценити могући утицај на 

сваку од њих. Што се тиче могућих сударања, разматране су врсте које су означене као 

осетљиве (S), а међу њима жутом бојом су означене осетљиве, а које су бројне/редовне 

(NU/RE) током било ког годишњег доба, односно на ризичним или повремено ризичним 

висинама (R/OR). Овај метод резултирао је проценом 6 врста које су биле у највећем фокусу: 

шева Alauda arvensis, мала шева Calandrella brachydactyla, мишар Buteo buteo, степски соко 

Falco cherrug, ветрушка Falco tinnunculus и ластавичар Falco subbuteo.  Међу њима, врсте која 

се у великим бројевима гнезде у Републици Србији, а посебно у пољопривредним областима 

је шева (Alauda arvensis) са  230.000-360.000 гнездећих парова, мишар (Buteo buteo) са 4.100-

5.100 гнездећих парова и ветрушка (Falco tinnunculus) са 4.300-5.500 гнездећих парова. Стога, 

иако би локално могли бити изложени утицају, не очекује се значајан утицај на регионалном 

или националном нивоу. Ластавичар Falco subbuteo, иако не тако бројна врста, се редовног 

гнезди у Републици Србији, са 640-840 гнездећих парова. Не очекује се значајан утицај на 

националном нивоу, док може доћи до локалних или регионалних промена. Мала шева 

Calandrella brachydactyla, са популацијом на националном нивоу од 100-160 гнездећих парова  

ће вероватно бити под утицајем, па би даље фокусирано мотрење на ову врсту требало да да 

више информација о евентуалним мерама ублажавања. Међу овим врстама степски соко Falco 

cherrug има најмалобројнију популацију од свега 22-32 гнездећа пара и додељена му је највиша 

категорија заштите. Одређивање макролокације (macro-siting) које је спроведено у фази 

планирања при чему су територије ове врсте избегнуте приликом изградње ветроелектране, а 

у консултацијама са националним органима, требало би да омогући њен опстанак, заједно са 

планираним мерама ублажавања. Постоје две територије у којима се ова врста налази у 

близини подручја Пројекта. Северна територија је била позната и пре предлога Пројекта. Ова 

територија је повезана високонапонским торњевима и гнездима гаврана, а као што је већ 
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поменуто, оригинално подручје Пројекта је умањено како би се избегло преклапање са овом 

територијом. Мотрење прелета и друга активности су показале да су ове мере углавном 

ефикасне, јер су степски соколи углавном уочавани ван подручја Пројекта. Додатне 

активности би требало да укључе мотрење и евентуално постављање вештачких гнезда на 

безбедној удаљености од планиране ветроелектране, како би се територија стабилизовала на 

одговарајућој удаљености. Јужна територија није гнездећа територија, јер није пронађено 

ниједно гнездо, али према подацима, соколови врше почетна истраживања ове области. 

Додатне активности би требало да укључе мотрење и постављање вештачких гнезда на 

безбедној удаљености планираног пројекта, како би се територија стабилизовала на 

одговарајућој удаљености. 

 

Утицај на станишта птица 

 

Не очекује се да изградња ветроелектране у изразито пољопривредним областима има значајан 

утицај на станишта. То је потврђено и у пракси, јер 4 релативно велике ветроелектране већ 

раде у близини Ветрозелене (Чибук 1, Ковачица, Кошава и Алибунар), при чему је очигледно 

да ниједна од њих не утиче на станишта. Њиве се и даље преоравају и гаје се монокултуре. 

Мањи утицај постоји на атарске путеве, од којих су неки проширени и посути туцаником или 

шљунком, за потребе изградње и рада ветроелектрана. Врсте птица које су наведене у табели 

6.7. као оне са могућим утицајем на станишта су оне које се гнезде у подручју Пројекта, па су 

услед тога више повезане са подручјем. Међу њима, станишта оних врста које се гнезде на 

њивама на којима се гаје монокултуре и по њиховим рубовима, као што су шева, мала шева и 

степска трептељка неће бити смањена. Ова станишта су широко заступљена у подручју 

пројекта и грађевински радови који углавном подразумевају изградњу линијске 

инфраструктуре неће утицати на њихову количину или квалитет. С друге стране, за врсте 

којима су потребна мала шумска, жбунаста, травна станишта (Streptopelia turtur, Lanius minor) 

и лесни одсеци (Merops apiaster, Upupa epops), важно је обезбедити да ова мале и разуђене, 

али веома важне станишне структуре, остану неометане. За све гнездеће врсте, важно је да се 

грађевински радови обављају ван сезоне парења. Према проценама еја мочварица Circus 

aeruginosus има националну популацију од 349-468 гнездећих парова, већином у влажним 

стаништима, као што су језера, рибњаци, влажне ливаде, канали и остала станишта са 

тршћацима (Puzović et al, 2015). На основу података мотрења из подручја пројекта процењује 

се да постоји 15-25 територијалних парова, који се гнезде у њивама, али није пронађено 

ниједно гнездо.  

 

До растеривања може да дође под утицајем ваздушних препрека. Велике вештачке 

конструкције у оквиру ветроелектране, стуб и ротор, чак и када се не ротира, могу утицати на 

врсте да почну да избегавају та подручја. Уопште узев, када је реч о растеривању, највише су 

погођене следеће групе Gaviiformes, Anseriformes, Accipitriformes и Falconiformes. 

Pelecaniformes, Passeriformes и Charadriiformes су групе са које обично нису уочени никаквих 

значајни ефекти. Што се тиче могућег растеривања, разматране су врсте које су оцењене као 

највише погођене растеривањем према Marques et al, 2001. Међу њима, плавом бојом су 

означене оне врсте које су бројне/редовне (NU/RE) током свих годишњих доба. Овај метод 

резултирао је проценом 5 врста које су биле у највећем фокусу: еја мочварица Circus 

aeruginosus, мишар Buteo buteo, степски соко Falco cherrug, ветрушка Falco tinnunculus и 

ластавичар Falco subbuteo. Из истих разлога који су наведени у делу о сударању мишар Buteo 

buteo и ветрушка Falco tinnunculus могу бити изложени локалном утицају, али не очекује се 

значајан утицај на регионалном или националном нивоу. Што се тиче еје мочварице Circus 

aeruginosus, може доћи до локалних или регионалних промена, али без очекиваног значајног 

утицаја на националном нивоу. За ластавичара Falco subbuteo истраживања су показала да не 

избегава ветропаркове приликом гнежђења, лова, одмора или сеобе. Дакле, сматра се да 

гнездилишта неће бити изложена негативном утицају од ветропарка. Што се тиче степског 



 
 

96 

сокола Falco cherrug, одређивање макролокације (macro-siting) које је спроведено у фази 

планирања при чему су предвиђени коридори прелета ка главним ловним подручјима би 

требало да омогуће његов опстанак, уз планиране мере ублажавања. 

 

Закључци 

 

Изградња ветроелектране Ветрозелена је планирана у изразито пољопривредном подручју са 

сезонским, претежно једногодишњим усевима којима је одређена и фауна птица у области. 

Необрађиване површине под травнатом, ретком жбунастом и шумском вегетацијом разбацане 

су по целом подручју пројекта Ветрозелена у облику острваца, уских и широких трака или 

ситних сасвим издвојених елемената. Лесни одрони и одсеци расути су по целом пројектном 

подручју, нарочито у лесним долинама и уз путеве. Преко пројектног подручја Ветрозелена и 

у домашају утицаја на птице пружају се три далековода. Подручје пројекта се налази у близини 

еколошки важне области Специјалног резервата природе "Делиблатска пешчара" на 

удаљености од 3-6km од планираних ветрогенератора у источном делу ветроелектране 

„Ветрозелена“. Мотрење птица је спроведено у периоду од септембра 2020. до августа 2021.  

Укупно је забележена 101 врста птица, од којих су 47 препознате као циљне врсте. Постоји 81 

строго заштићена врста у Србији; 7 скоро угрожених,  4 рањиве, 5 угрожених и 2 критично 

угрожене на Националној црвеној листи гнездеће популације; 3 скоро угрожене,  4 рањиве, 1 

угрожене 2 критично угрожене на Националној црвеној листи негнездеће популације. Укупно 

9 врста има Глобални IUCN статус, од чега је 5 скоро угрожених, 3 рањивe и 1 угрожена. 

Постоји  23 врсте обухваћене Анексом I, ЕУ Директиве о птицама. Степски соко (Falco 

cherrug) и мала шева (Calandrella brachydactyla) су препознати као најважније врсте када је 

реч о Пројекту, имајући у виду њихово понашање, гнездећи статус, популацију у Србији и 

статус заштићености. Забележене су поједине угрожене врсте, мада веома ретко, као што су 

црни орао (Clanga clanga) и орао крсташ (Aquila heliaca), као и поједине регионално ретке 

врсте, као што су патуљасти орао (Hieraaetus  pennatus) и степска еја (Circus macrourus). Што 

се тиче специфичних утицаја, оцењивано је и студирано 6 врста које су у фокусу за ефекат 

сударања (шева Alauda arvensis, мала шева Calandrella brachydactyla, мишар Buteo buteo, 

степски соко Falco cherrug, ветрушка Falco tinnunculus и ластавичар Falco subbuteo). 

Оцењивано је и студирано 5 врста које су у фокусу за ефекат растеривање (еја мочварица 

Circus aeruginosus, мишар Buteo buteo, степски соко Falco cherrug, ветрушка Falco tinnunculus 

и ластавичар Falco subbuteo). Уз одговарајуће мере ублажавања током периода грађевинских 

радова и уз одговарајуће просторно извођење како би се избегли мали, а важни делови, може 

бити избегнут утицај на станишта. 

 

Предложене мере за ублажавање утицаја које су делом већ имплементиране кроз планску и 

пројектну документацију, уз условне мере у случају потребе, и доследно придржавање 

прописа, услова/решења осигураће да нема (значајних) негативних резидуалних утицаја на 

птице. Просечна вредност магнитуда очекиваних утицаја налази се у оквирима ниског дејства 

(0.55), доминантно локалног карактера, са повременим дејством. Разлог томе је, као и у случају 

других аспеката могућих утицаја, примена принципа превентивне заштите током планирања 

ветроелектране.  

 

Што се тиче слепих мишева, резултати аутоматске детекције показују да је активност слепих 

мишева ниска у хладним месецима (октобар, новембар и март). Активност је умерена у априлу, 

мају и септембру и висока у јуну, јулу и августу. Најзаступљенија је група Pipistrellus, са 

укупним уделом од 93,6 %. Најмање учешће у овој групи имају Hypsugo savii и Pipistrellus 

pigmaeus, што је потврдило мониторинг дуж трансеката. Следи Miniopterus schreibersii а 

апсолутно највеćи удео има Pipistrellus kuhlii. То је синантропнаа врста која се добро 

прилагодила врло измењеним стаништима као што је овде присутно обрадиво земљиште. Ова 

врста је најучесталија у близини насеља Долово, дуж лесне долине западно од Долова, дуж 
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пашњак који се пружа северно од Долова и линеарне структуре шибља која води источно од 

Долова до ветропарка Чибук 1. У пролеће је дрворед поред локалног пута Долово – Банатско 

Ново Село значајан за ову врсту када служи као трансферни коридор. Иако се ова врста сматра 

веома угроженом од ризика судара са ветротурбинама, она није миграторна. Ризик је 

вероватно најмањи у групи Пипистреллус. Ипак, планирана ветроелектрана може 

представљати одређени ризик за локалну популацију слепих мишева због њиховог релативног 

бројног присуства. 

 

Група Nyctalus чини 1,9 % укупних забележених прелета слепих мишева на основу аутоматске 

детекције. Релативно ретко присуство током пролеćа и лета указује на то да вероватно не 

постоје колоније на подручју ветропарка или у насељу Долово. Вероватније је да су ове 

забележене јединке солитарни мужјаци из склоништа у Долову, или јединке из суседних 

површина. Nyctalus vrste су слепи мишеви који као склониште користе шупљине у дебелим и 

високим стаблима са великим крошњама (Ruczinski et al. 2008). Оваква стабла се могу наćи 

само у селу Долово, а најближа следећа локација са таквим стаблима је Делиблатска пешчара. 

Током септембра индекс активности Nyctalus врста порастао је са годишњег просека од 0,7 на 

0,27. Ово повеćање активности могло би указивати на миграторно понашање. Одређена је 

могућа траса кретања која преко Долова има правац северозапад-југоисток. У октобру је 

активност групе Nyctalus поново опала. Група Nyctalus је најрањивија од сударе ветротурбина 

и треба јој посветити посебну пажњу. 

 

Мониторинг дуж трансеката је углавном потврдио резултате аутоматске детекције. 

Натпросечна активност на одређеним трансектима потврдила је присуство важних станишта 

слепих мишева у обухвату предложеног ветропарка: лесна долина западно од Долова 

("Циганска долина"), комплекс пашњака који се протеже северно од Долова и линеарна 

структура жбуња која води источно од Долова до ветропарка Чибук 1. Рани мониторинг један 

сат пре заласка сунца није забележио ниједну Nyctalus врсту која иначе често лети рано у 

сумрак, што сугерише да нема значајнијих склоништа у близини ветропарка. Истраживања 

један сат пре заласка сунца и првих пола сата након заласка сунца (Vantage point surveys) нису 

забележила ниједну Nyctalus врсту која често почиње да лети рано у сумрак, што сугерише да 

нема значајнијих склоништа у близини ветропарка. Присутне су две Nyctalus vrste, Nyctalus 

noctula и Nyctalus leisleri. 

 

Вегетацијске структуре, попут оних које се налазе у оквиру предложеног ветропарка, 

концентришу веćину активности слепих мишева. Ове структуре формирају значајна ловишта 

у зони до 200 m уоколо (Kelm et al. 2014). Стога међународни стандарди (Rodrigues et al. 2015) 

не препоручују постављање ветротурбина ближе од 200 м од било које вегетацијске структуре. 

Локације ветрогенератора које би потенцијално могле угрозити популацију слепих мишева 

идентификоване су на основу прикупљених података. Постоји одређени ризик у вези са 

предложеним локацијама ветротурбина бр. 26, 27 и 28, које се налазе између две лесне долине 

северозападно од Долова. Највиша активности слепих мишева је измерена у "Циганској 

долини", локалном еколошком коридору. У долини ближе Долову није вршен мониторинг, али 

подаци потврђују да се активност повеćава у близини насеља. Затим, предложени положај број 

32, који се налази на око 180 м од комплекса пашњака северно од Долова, и број 10, такође 

удаљен око 180 м од дрвореда на локалном путу Долово - Банатско Ново Село, представљају 

одређени ризик. Нyцталус врсте у пољопривредним стаништима су независне од вегетације и 

других структура (Heim et al. 2016), тако да просторна дистрибуција има мањи утицај на ове 

врсте него период рада ветротурбина. Због могуćих миграцијских активности у септембру, рад 

ветротурбина у овом периоду носи посебан ризик. 

 

Просечна вредност магнитуда очекиваних утицаја налази се у оквирима ниског дејства (0.66), 

доминантно локалног карактера, са повременим дејством. Разлог томе је, као и у случају 
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других аспеката могућих утицаја, примена принципа превентивне заштите током планирања 

ветроелектране.  

 

 

6.2.1.3. Социо – економске компоненте 

 

Укупни просечни импакт фактор за социо-економске компоненте спада у категорију ниског 

дејства (0.70). Разлог томе је удаљеност ветротурбина од најближих објеката и стамбених 

насеља, док је утицај на објекте у зони могућег утицаја повремен, привремен и слабог 

интензитета. Најзначајнија просечна вредност импакт фактора је у односу на општи изглед 

предела. 

 

У околини будућег ветропарка налазе се пољопривредна земљишта, шуме, сеоска насеља, 

локалне саобраћајнице и постојећи ветропарк Чибук 1. Доминантан извор амбијенталне буке 

на посматраном терену је саобраћајна бука која потиче са магистралних и локалних путева. 

Остали извори амбијенталне буке представљају пољопривредне машине, активности људи 

приликом пољских радова и лавеж паса. У близини предметног подручја идентификован је 

одређени број осетљивих рецептора у односу на које ће бити извршена процена могућег 

утицаја повишених нивоа буке. У овом поглављу су наведени осетљиви рецептори и 

представљени су резултати мерења амбијенталне (”нултог“ нивоа) буке. Мерна места 

дефинисана су тако да се налазе у непосредној близини стамбених објеката (породичних кућа), 

као и станишта птица. Ове зоне представљају места на којима би људи могли бити угрожени 

буком. Мерење амбијенталне буке је извршила Лабораторија за Акустику, Електротехничког 

факултета из Београда. За мерење буке коришћен је калибрисани мерни уређај Norsonic 

Nor140. У наредној табели су приказане позиције мерних места и максималне измерене 

вредности амбијенталне буке 

 

Табела 6.8. Максимални нивои амбијенталне буке по мерним местима 
 

 Мерно место 
Максимално измерени ниво 

амбијенталне буке, LAeq (dB) 

ММ1 Долово Север 37.4 

ММ2 Долово југ 32.2 

ММ3 Изоловани објекат 39.5 

ММ4 Ејиште – станиште птица 27 

ММ5 Мраморак 37.8 

 

Треба напоменути да мерно место ”Изоловани објекти” увршћена у мерна места јер су ту 

евидентирани објекти али се они налазе изван раница грађевинског подручја дефинисаног 

Просторним Планом града Панчева. 

 

Смернице о прихватљивом нивоу буке услед грађевинских активност наведене су у 

британском стандарду БС5228. У делу 1 овог стандарда наведено је да за дугорочне и обимне 

активности које укључују земљане радове, ниво буке услед дневних грађевинских активности 

се не сматра значајним ако је нижи од 55dB LAeq (према Британском стандарду БС 5228). За 

мање пројекте, ниво бука услед дневних грађевинских активности не сматра се значајним ако 

је нижи од 65dB Laeq. Садашњи ниво буке током дана на предметном подручју је толики да 

ће се грађевинске активности које емитују буку од 55dB LAeq највероватније чути и у зонама 

осетљивим на буку. 

 

Осетљиви зоне најближе локацијама ветрогенератора налазе се на удаљењу од око 1000 

метара. Уколико ниво буке услед грађевинских радова буде испод 90dB(A) (на растојању од 

10 метара од извора) или ниво јачине звука буде испод 120 dB(A), онда на локацији рецептора 
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ниво буке неће прећи границу од 55dB. Највећи део грађевинске опреме и механизације, за 

које се очекује да ће бити у употреби, емитоваће буку испод наведених нивоа. Такође, не 

очекује се да ће активности на изградњи ветрогенератора емитовати буку која би могла 

значајно утицати на осетљиве зоне у околини. 

 

На локацију ће бити допремане значајне количине грађевинског материјала. У зависности од 

правца којим се буде вршио транспорт до локације, могло би доћи до емитовања повишеног 

нивоа буке услед повећања обима саобраћаја. Осим буке, у зони насељених објеката дуж пута 

којим саобраћа грађевинска механизација, биће могуће осетити и повишени ниво вибрација 

тла, посебно у случају неравнина на коловозу. 

 

Што се тиче самих ветротурбина, оне током рада производе буку. Бука се генерише пре свега 

из механичких и аеродинамичних извора. Главни део буке настаје пролажењем ваздуха око 

лопатица и торња турбине што је илустровано на слици 6.1. 

 

 Слика 6.1. Подручје на лопатици турбине са највећом продукцијом звука 

 

Количина бука се повећава са повећањем брзине ротације лопатица турбина, стога је увек 

препоручено користити савремене турбине које омогућавају ниже брзине ротације при јачим 

ветровима, тиме се и ограничава количина произведене буке. 

 

Код савремених ветрогенератора, употребом тзв. „optispeed” генератора постигнута је 

константност угаоне брзине ветротурбине у широком опсегу брзина ветра, па је једна од 

последица знатно смањење нивоа буке и вибрација. Поред тога, са повећањем удаљености од 

ветрогенератора, ниво буке опада (просторна дисперзија буке). Без обзира на наведене 

чињенице, утицај буке од ветрогенератора свакако постоји на самом извору. Из тог разлога је 
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за потребе предикције о могућем утицају буке коју ће продуковати планирана ветроелектрана 

урађено моделовање просторне дисперзије буке користећи тип ветротурбине VESTAS V162-

6.2, који по својим димензијама представља тип са којим ће се добити вредности буке које у 

реалним условима није могуће прекорачити (најнеповољнији сценарио). 

 

Моделовање распростирања буке, односно предикција нивоа буке ветроелектране 

„Ветрозелена“ базирана је на следећем: 

 

➢ дозвољене вредности нивоа буке, у фази рада ветроелектране, изведене су у складу са 

препорукама IFC PS1, односно Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines - General 

EHS Guidelines: Environmental Noise Management, за енергију ветра, (International Finance 

Corporation Performance Standards 1 - World Bank Group); 

 

Табела 6.9. Препоручени нивои буке (Светска Банка)* 
 

Пријемник - рецептор 

Једносатни LAeq (dB) 

Дан 

07:00 – 22:00 

Ноћ 

22:00 – 07:00 

Стамбени; институционални; образовање 55 45 

Индустријски, комерцијални 70 70 
 

* Наведене вредности се односе на буку у спољашњој средини, ван објекта, на фасади зграде. (Guidelines for 

Community Noise, World Health Organization (WHO), 1999.) 

 

➢ препоручени дозвољени нивои буке ветрогенератора, од стране Светске Банке, су 

упоређивани са дозвољеним вредностима сходно националној регулативи, односно 

Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини, 

(„Службени гласник РС”, број 75/2010); 

 

Табела 6.10. Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору 
 

 Зоне Намена простора 
Ниво буке, LAeq (dB) 

Дан и вече** Ноћ 

1 

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и 

опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики 

паркови 

50 40 

2 Туристичка подручја, кампови и школске зоне 50 45 

3 Чисто стамбена подручја 55 45 

4 
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена 

подручја и дечја игралишта 
60 50 

5 

Градски центар, занатска, трговачка, административно-

управна зона са становима, зона дуж аутопутева, 

магистралних и градских саобраћајница 

65 55 

6 

Индустријска, складишна и сервисна подручја и 

транспортни терминали без стамбених зграда 

 

На граници ове зоне бука не сме 

прелазити граничну вредност у 

зони са којом се граничи 

 

** Период од 24 часа, у смислу ове уредбе, дели се на три референтна временска интервала: дан траје 12 часова 

(од 6 до 18 часова); вече траје 4 часа (од 18 до 22 часа); ноћ траје 8 часова (од 22 до 6 часова); Граничне 

вредности дате у табели 4 односе се на основне индикаторе буке и на меродавни ниво буке. 

 

➢ основне величине, коришћене у овом моделу за предикцију буке су у складу са 

конвенцијама наведеним у ISO 1996-1: 2016 Акустика - Опис мерења и процене буке у 

животној средини - Део 1: Основне величине и поступци процене (ISO 1996-1: 2016 
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Acoustics - Description measurement and assessment of environmental noise – Part 1: Basic 

quantities and assessment procedures); 

➢ моделовање је извршено за 49 ветротурбина типа VESTAS V162-6.2 чија се турбина 

налази на висини од 125 метара од тла, за просечну брзину ветра од 8 m/s на висини од 

10m од тла; 

➢ звучне емисије ветрогенератора дате су од стране произвођача, просторног модела 

локације и околног окружења, а као зоне осетљиве на буку је означени су реони на којима 

се налазе рецептори; 
 

➢ за моделовање буке коришћен је лиценцирани програмски пакет Wind Pro верзије 3.5.584 

реномираног произвођача из Данске EMD International, који представља индустријски 

стандард и чији резултати прорачуна задовољавају критеријуме прописане српским 

законодавством (ISO 9613-2 општи начин прорачуна).  

 

Стандард ISO 9613 - 2 представља инжењерски метод за израчунавање слабљења звука при 

простирању на отвореном простору и прорачун нивоа буке на удаљењу од различитих извора. 

Метод описан у делу 2 може се применити на широк спектар извора буке и описује већину 

главних механизама слабљења звука. 

 

За потребе ове Студије, следећи механизми слабљења звука су узети у обзир:  

 

➢ слабљење звука услед геометријског одступања – односно смањење нивоа буке са 

повећањем удаљености од сваког ветрогенератора;  

➢ слабљење звука услед атмосферске апсорпције – односно даље слабљење звука са 

проласком кроз ваздух;  

➢ слабљење звука услед утицаја тла – односно даље слабљење звука са проласком преко 

земље између ветрогенератора и рецептора; 

 

Наведени метод израчунавања користи се у условима преношења звука у смеру дувања ветра. 

Нивои буке би били нижи у смеру супротном од смера дувања. Стога наведени метод 

представља конзервативни сценарио јер подразумева да се рецептори увек налазе у смеру 

дувања ветра. За сваки од планирана 49 ветрогенератора урађен је засебан модел и прорачун 

емисије буке. Затим је укупна бука услед рада свих ветрогенератора моделирана у зони 

идентификованог осетљивог рецептора. 

 

Као што се може видети на слици 6.2. која представља резултат моделовања, ни једна зона 

осетљивa на буку у насељеном подручју неће бити изложенa нивоима буке који прелазе 

вредност од 40 dB (A) од стране ветрогенератора. Такође, ови утицаји неће имати синергијски 

утицај на постојећи интензитет амбијенталне буке на постојећим мерним местима у 

насељеном подручју, који би подигли ниво буке преко 45 dB (A).  
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Слика 6.2. Резултати моделовања за брзину ветра од 8 m/s 

 

 

У табели  6.11. су приказане вредности нивоа буке по мерним местима. Измерене вредност за 

амбијенталну буку, моделоване нивое буке настале од стране рада ВТГ-а, затим 

суперпонирани ниво амбијенталне и буке од стране ВТГ-а као и моделовано повећање буке 

услед рада ВТГ-ова.  
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Табела 6.11. Нивои буке по мерним местима 
 

Мерно место 
Максимални ниво 

измерене амбијенталне 

буке, LAeq (dB) 

Ниво моделоване 

буке ВТГ-а, LAeq 

(dB) 

Суперпонирани 

ниво амбијенталне 

+ ВТГ буке, LAeq 

(dB) 

Повећанје 

постојеће буке, 

LAeq (dB) 

Долово Север 37.4 38.8 41.2 3.8 

Долово југ 32.2 38.8 39.7 7.5 

Изоловани објекат 39.4 39.3 42.4 3.0 

Мраморак 37.8 32.7 39.0 1.2 

 

Резимирајући резултате моделовања у односу на идентификоване насељене зоне осетљиве на 

буку, може се закључити да је очекивани опсег повећања буке од 1,2 dB до 7,5dB, у зависности 

од усвојених вредности према критеријумима Светске банке и/или Уредбе о индикаторима 

буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и 

штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10). Имајући у 

виду смернице за буку које је дефинисала Светска здравствена организација (WHO) у којима 

се закључује да је повећање вредности буке од 4 dB једва приметно за већину људи, може се 

констатовати да направљене предикције не указују на значајно повећање буке у осетљивим 

зонама. Посебно је збачајно истаћи да си нивои буке само од ветроелектране (без 

суперпонирања), у прописаним границама. Укупна просечна вредност магнитуда очекиваних 

утицаја предметног пројекта на интензитет буке налази се у оквирима ниског дејства (0.66). 

 

Значајно је истаћи да је могуће постићи задовољавајуће параметре уколико се примени 

оптимални тип ветротурбина, потенцијално и ограничавајући режим рада (смањени режим 

снаге) уз последицу умањења производње, а такође је могуће применити и компензационе 

мере које могу довести до задовољавајућих резултата, а то је примена звучне баријере 

вештачког или природног порекла. 
 

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. Појам „треперење сенке” се односи на ефекат који настаје када 

се сенка лопатице ветротурбине пројектује на објекте у окружењу, а затим и помера услед 

ротирања лопатице. Ефекат може представљати непријатност за људе који се налазе унутар 

објекта. На отвореном простору треперење сенке не представља значајну сметњу.  

 

 
 

Слика 6.3. Илустративни приказ појаве сенке од ветротурбине 
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Интензитет треперења сенке зависи од удаљености од ветротурбине – што је удаљеност већа, 

сенка постаје више дифузна а ефекат слабији.  

Неопходни предуслови за појаву треперења су да сунце није заклоњено облацима и да се 

налази ниско на хоризонту али и да се раван ротора ветротурбине налази под углом од 90 

степени у односу на линију између објекта и положаја сунца. Ефекат је знатно израженији на 

вишим географским ширинама где се може јавити и током дана.  

 

Слика 6.4. Појава треперења сенке ветротурбина у зависности од положаја сунца 

 

У Србији, сунце је ниско на хоризонту само непосредно после изласка и непосредно пре 

заласка, што значи да се ефекат треперења сенке може јавити само у тим периодима. 

Рачунарски програми који моделирају треперење сенке прорачунавају максимални теоријски 

ризик на конкретном подручју и стога су врло конзервативни и имају за циљ да преувеличају 

ниво треперења који ће се догодити у реалности. Ови модели не прорачунавају интензитет 

ефекта већ само његово трајање, независно од тога да ли је треперење значајно или тек 

приметно. Треперење сенке није уређено прописима Републике Србије јер такви прописи не 

постоје, те тако не постоје ни граничне или циљне вредности преко којих би се треперење 

сматрало значајним утицајем, али се овај аспект утицаја наизоставно сагледава за пројекте 

ветроелектрана. У доброј индустријској пракси препоручене су вредности од 30 часова 

годишње и 30 минута дневно, за максимални теоријски сценарио.  

 

У складу са добром праксом, захтевани максимални теоријски сценарио представља 

астрономску теоријску максималну сенку и подразумева следеће: 

 

➢ сунце сија сваког дана, од изласка до заласка, тј. није заклоњено облацима; 

➢ ветрогенератори су у континуалном раду; 

➢ раван ротора је увек у управном положају у односу на објекат;  

➢ објекат има прозоре на све четири стране („стаклена башта”); 

➢ прозори на објекту су димензија 1m х 1m, независно од укупних димензија објекта; 

ролетне или завесе не постоје; 

➢ вегетација (дрвеће, жбуње) није присутна; нема других објеката који би заклонили 

сунце. 

 



 
 

105 

Моделирање треперења сенке је извршено (као и у случају моделовања буке) коришћењем 

лиценцираног програмски пакет Wind Pro верзије 3.5.584 реномираног произвођача из Данске 

EMD International, који представља индустријски стандард. Коришћен је VESTAS V162-6.2 

чија се турбина налази на висини од 125м од тла. Софтверски модел је заснован на анализи 

Зоне Теоретске Видљивости (ЗТВ) која је базирана на дигиталном моделу терена грида 1m. 

Улазни параметри за модел су позиције ветротурбина, димензије ветротурбина и позиције 

објеката (рецептора). На основу улазних параметара добијена је карта треперења сенке у виду 

изолинија које показују максимално теоријско трајање ефекта изражено у часовима годишње.  

Рецептори се налазe на најугроженијим ободним деловима насеља Долова (по два рецептора 

на северној и јужној страни) као и један рецептор у зони издвојених објеката. Они 

представљају репрезентативни узорак за прорачунске симулације (јер уколико рецептор на 

ободу насеља задовољава прописане вредности, рецептори унутар насеља могу бити само у 

повољнијем положају). 

 

Рецептори на које имају утицај ветрогенератори са северне стране (Долово Север 1 и Долово 

Север 2) ће имати благ утицај треперења сенки током летњих месеци (Мај- Јул) у касним 

поподневним сатима од 19:30 до 20:00. Са друге стране рецептори који имају утицај од стране 

ветрогенератора са јужне стране (Долово Југ 1, Долово Југ 2 и издвојени објекат) ће имати 

благ утицај треперења сенки током зимских месеци (Децембар и Јануар) у раним јутарњим 

сатима од 7:30 до 8:00. 

 

Вредности прорачунских симулација показују да је једина угрожена зона код рецептора 

Долово Југ 2 где постоји прекорачење од препоручене вредности од 30 часова годишње. 

Главни утицај је од стране ветрогенератора бр. 46 који ће изазвати треперење сенки током 

месеци Децембар и Јануар у јутарњим часовима између 7:30 и 8:00 часова. Треба нагласити да 

је ово најконзервативнији могући прорачун (worst-case) који сматра да сунце сија током целог 

дана. Ако се у обзир укључи вероватноћа осунчаности за ово подручје (просечан број сати 

осунчаности за сваки дан) добијамо вредности које су најприближне вредностима које можемо 

очекивати у реалности (real-case). Оба случаја су приказана у наредној табели. 

 

Табела 6.12. Број сати годишње са ефектом треперења сенки по рецептору  

 

Рецептори 

Worst-case 
Број сати 

треперења сенке 

годишње, [h/year] 

Real-case 
Број сати 

треперења сенке 

годишње, [h/year] 

Долово Север 1 31:06 16:55 

Долово Север 2 25:45 13:57 

Долово Југ 1 44:34 12:59 

Долово Југ 2 15:14 4:32 

Издвојени објекти 19:52 5:09 

 

 
 

Треба приметити да се број сати са ефектом треперења сенки значајно смањује код рецептора 

који ефекат добијају од ветрогенератора са јужне стране, кад се врши симулација која 

укључује вероватноћу осунчаности, јер је вероватноћа осунчаности 3-4 пута мања зими (кад 

је овај ефекат изражен у тој зони) него лети.  
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На наредној слици 6.5. је дат дијаграмски приказ извршене симулације по рецепторима, где се 

може видети у ком временском периоди и који ВТГ имају утицај на настанак ефекта треперења 

сенки за сваки рецептор посебно. 

 

 

Слика 6.5. Дијаграмски резултати моделовања треперења сенки по рецепторима (worst-case) 

 

У наставку на слици 6.6. је дат приказ извршене симулације док је детаљна анализа дата као 

засебан документ у склопу прилога. 
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Слика 6.6. Резултати моделовања максималног теоријског треперења сенке (worst-case) 

 

Укупна просечна вредност магнитуда очекиваних утицаја предметног пројекта на стварање 

ефектра „треперења сенки“ налази се у оквирима ниског дејства (0.22). 

 

У контексту сагледавања могућег утицаја Пројекта на појаву нејонизујућег зрачења, он је 

обрађен у односу на ТС, ПРП и прикључни далековод, иако су ови елементи Пројекта предмет 

посебних пројеката и посебне процедуре о процени утицаја на животну средину. Наиме, у 

трафостаници и прикључно разводном постројењу, као и у зони планираног далековода, 

постоје електрична и магнетна поља као вид нејонизујућег зрачења, која стварају надземни 

проводници, и она зависе од напонског нивоа, јачине струје и растојања. На основу 
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критеријума Светске здравствене организације (СЗО) дозвољена јачина електричног поља је 5 

kVeff/m, а дозвољена јачина магнетног поља је 100 μТ. На основу искуствених података 

добијених за исте или сличне објекте може се закључити да су јачине електричног поља Keff 

=3kV/m што је много мање од дозвољене вредности и максимална вредност магнетног поља 

је Beff =60μT. Посебно је значајно да у непосредној близини планиране ТС и ПРП и 

планираних далековода не постоје објекти који могу бити изложени нејонизујућем зрачењу, 

па се може говорити искључиво о нејонизујућем зрачењу на извору, без утицаја на рецепторе. 

С обзиром да у близини трафостанице и прикључних разводних постројења нема стамбених 

нити вулнерабилних објеката, овакви утицаји се не сматрају значајним за даљу анализу. Трасе 

проводника далековода су предвиђене за постављање изван подручја повећане осетљивости, 

одређених у члану 2. подтачка 5). и члану 12. Правилника о изворима нејонизујућих зрачења 

од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду њиховог испитивања („Службени 

гласник РС”, број 104/09). Укупна просечна вредност магнитуда очекиваних утицаја 

предметног пројекта на повећање нејонизујућег зрачења налази се у оквирима ниског дејства 

(0.11) и локалног карактера, ограничена на место извора. 

 

Могућност акцидената насталих као последица рада ветроелектране постоји. Међутим, 

произвођачи опреме неизоставно предвиђају све потребне мере заштите од следећих 

акцидената: 

 

(1)  опасност од пожара, 

(2)  опасност од удара грома, 

(3)  опасност услед скупљања леда на елисама ветро турбина, 

(4)  опасност од откидања елиса ветро турбина прилико јаких удара ветра. 

 

Ризик од настанка удесне ситуације на ветрогенератору је веома мали с обзиром да су 

ветротурбине опремљене уређајима за спречавање акцидената (громобрани, уређаји за 

спречавање стварања леда на елисама), односно конструкцијским решењима за смањење 

ломова и откинућа делова ветротурбина. Искуства из света показују да нигде нису забележене 

несреће ветрогенератора које би проузроковале значајније еколошке последице. С обзиром да 

ветротурбине могу бити опрељене системима за спречавање формирања леда на елисама, као 

и сензоре за заустављање ветрогенератора у случају појаве леда на елисама, ови утицаји су 

теоријски могући, али их је потребно са посебном пажњом узети у обзир. У том контексту, 

потребно је дефинисање адекватних мера заштите у циљу смањење ризика, које треба да 

осигурају спровођење и контролу техничких спецификација које у контексту заштите од 

акцидената прописују произвођачи опреме. Укупна просечна вредност магнитуда очекиваних 

утицаја предметног пројекта на могућност имплицирања акцидентних ситуација налази се у 

оквирима ниског дејства (0.66), локалног карактера. 

 

Ветроелектране физички заузимају само неколико процената површине (површине 

предвиђене за темељење објеката) на којој се протежу, док се остатак површине између 

постоља турбина и око интерних саобраћајница углавном може користити за постојеће намене. 

У том, контексту пројекат нема значајан утицај на постојеће коришћење на локацији. Укупна 

просечна вредност магнитуда очекиваних утицаја предметног пројекта на намену коришћења 

земљишта налази се у оквирима ниског дејства (1.00). 

 

значајна имајући у виду равничарски тип рељефа и оскудну вегетацију која би могла бити у 

функцији физичке баријере за смањење визуелног утицаја.  

 

Предеоне карактеристике представљају субјективну категорију коју није једноставно 

квантитативно и квалитативно оценити. Визуелни утицај на околину је субјективан утисак 

који осим од перцепције посматрача зависи и од типа предела и специфичних визуелних 
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карактеристика. Према Европској конвенцији о пределу (European Landscape Convention, 

2000), предео означава подручје чији је карактер резултат акције и интеракције природних 

и/или антропогених фактора. Предели нису статични јер се мењају током времена у односу на 

антропогени и еколошки развој. Ветроелектране су објекти који доминирају простором. 

Разлог су велики габарити ветротурбина, с једне стране, и готово правило да се ветроелектране 

лоцирају на слободним просторима који нису оптерећени другим видовима изградње, што је 

случај на локацији планиране ветроелектране „Ветрозелена”. Због ових чињеница је извесно 

да ветроелектране утичу на предео. Међутим, тај утицај за посматрача може бити позитиван, 

јер даје специфичан визуелни идентитет простора, док ће за неког другог посматрача визуелни 

утицај бити негативан јер мења изглед природних предела. У том контексту, видљивост 

ветротурбина је један од објективних фактора који је значајан за оцену утицаја на предео. 

Међутим, уочљивост ветротурбина опада са удаљеношћу, чиме се удаљеност посматрача од 

ветртурбина доводи у директну корелацију са смањењем њиховог визуелног утицаја. На слици 

(доле) приказан је пример визуелног утицаја (видљивости) ветротурбина с различитих 

удаљености посматрања (1km, 2km, 3km, 4km и 5km). Ова илустрација потврђује претходно 

изнете констатације о смањењу визуелног утицаја са повећањем удаљености посматрања, без 

обзира шти је топографија терена на локацији другачијих карактеристика од оне која је 

приказана на илустрацији. 

 

 
 

Слика 6.7. Илустративни приказ могућег утицаја ветроелектране на равничарски предео 

 у односу на удаљеност посматрача. 
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Анализирајући предметну локацију и планиране намене, закључено је да ће ветрогенератори 

доминирати околином. Током изградње предвиђа се да ће грађевинске активности довести до 

мањих негативних промена локализованим на мања подручја извођења радова. Смањењу 

утицаја ће свакако допринети и фазна изградња која је предвиђена Пројектом, као и релативно 

кратак временски период у коме ће се изградња ветроелектране дешавати. Осим верротурбина, 

други планирани објекти и пројектна решења неће имати значајан утицај на карактер предела 

и предеоне карактеристике локације. Укупна просечна вредност магнитуда очекиваних 

утицаја предметног пројекта на предео налази се у оквирима ниског дејства до толерантног 

дејства (1.50). 

 

С обзиром да на ширем подручју Пројекта постоје евидентираи археолошки локалитети, 

могуће је да се приликом ископа и темељења објеката наиђе на неоткривене археолошке 

остатке. У таквој ситуацији потребно је предузети адекватне мере како би се такви остаци 

сачували, односно прекинути радове и обавестити о томе надлежни Завод за заштиту 

споменика културе. Укупна просечна вредност магнитуда очекиваних утицаја предметног 

пројекта на културна добра своди се у границе теоретски могућих (0.77). 

 

 

6.3. Деловање фактора утицаја збирно на компоненте животне средине 

 

Из табеле 6.2. се као фактори са највећим утицајем збирно на компоненте животне средине 

истичу активности у фази изградње ветроелектране (транспорт, допремање материјала и рад 

грађевинских машина) и могући утицаји у току експлоатације пројекта када је могућ утицај на 

биолошке компоненте (орнитофауну, хироптерофауну, стварање баријера) и социјалне 

компоненте (повећање интензитета буке на самом извору, сварање ефекта треперења сенки и 

утицај на предео). Највећу осетљивост показују биолошке компоненте, првенствено због 

могућих утицаја на летећу фауну, али су и ове вредности утицаја ниске. Дејства се фактички 

испољавају са малим интензитетом само на ограниченом простору и углавном су ограниченог 

временског трајања. Просечна оцена дејства фактора утицаја збирно на компоненте животне 

средине износи 0.581. Ова вредност импакт фактора је оквирима ниског дејства. 

 

Дејство импакт-фактора имаће ограничен ефекат на целокупан простор предметне локације. 

У фази изградње ће бити ангажоване грађевинске машине и транспортна средства. За 

очекивати је да ће у току рада ових машина доћи ће до емисије штетних гасова у ваздух, као и 

до повећаног нивоа буке. Негативни ефекти на животну средину се у овом случају не могу 

спречити, а превентивне мере се односе првенствено на редовно одржавање машина, већу 

ефикасност искоришћавања њиховог рада и правилно поступање са отпадним материјама које 

могу настати у фази изградње ветроелектране. 

 

Ипак, ако се негативно дејство ових и других фактора сагледа у целини, треба нагласити да ће 

квалитативни и квантитативни губици у живом свету ипак бити занемарљиви и просторно и 

временски врло ограничени, и то практично на саму локацију. Негативни ефекти се неће у 

значајој мери рефлектовати на околно подручје, док ће неки своје дејство испољити само 

током изградње објеката. Опстанак ни једне врсте нити значајних, осетљивих или ретких 

екосистема и других природних вредности не би требало да буде доведен у питање, односно 

не би требало да има значајније последице по живи свет и основне чиниоце животне средине.  

 

У фази експлоатације објекта, а уз правилно и доследно спровођење прописаних мера заштите, 

не очекује се значајно угрожавање физичких и биолошких компоненти животне средине. 
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6.3.1. Резиме могућих утицаја 

 

Квалитет основних чинилаца животне средине – Коришћење обновљивих извора енергије 

позитивно утиче на квалитет ваздуха. Овај позитиван утицај је уочљив у ширем контексту и 

превазилази оквире предметног пројекта. Међутим, одређени негативни ефекти могући су 

доминантно у фази изградње ветроелектране и као последица реализације појединих сегмената 

пројекта, пре свега реализације саобраћајних површина за потребе функционисања комплекса 

ветроелектране и комплекса трафостанице. Ови утицаји огледају се у загађењу ваздуха који су 

последица манипулације возила и машина и у виду подизања прашине. На режим и квалитет 

површинских и подземних вода предметни пројекат неће имати значајан утицај. Приликом 

рада ветроелектране не користи се вода, тако да се отпадне воде не стварају. Одређени 

негативни утицаји могу настати у фази изградње и у случају акцидентних ситуација и 

процуривања уља у подземне воде, али је вероватноћа за то на нивоу теоријских претпоставки. 

Када је реч о могућем утицају на земљиште, они су доминантно могући као последица 

темељења/фундирања стубова ветрогенератора, изградње ТС и ПРП (предмет посебних 

пројеката) манипулације грађевинских машина на локацији и неадекватрним поступањем с 

отпадним материјама у току изградње ветроелектране. Сви наведени утицаји су привременог 

карактера и врло су локализовани.  

 

Здравље становништва – Због релативне удаљености објеката ветроелектране од објеката 

стално насељених места и природе технолошког процеса у ветроелектрани, не постоје утицаји 

који могу значајно утицати на здравље становништва. У току изградње ветроелектране могући 

су утицаји који се односе на евентуалне повреде на раду. Теоријске могућности за угрожавање 

здравља и живота становништва постоји само у случају акцидентних ситуација и то у 

случајевима када би се у тренутку евентуалног акцидента на том месту нашло људство. У 

односу на стварање буке, на основу просторне дисперзије буке и вредности добијених 

моделовањем буке, установљено је да су нивои буке у малом опсегу вредности у односу на 

рецепторе у теоријски најнеповољнијем сценарију на основу којег је урађено моделовање и да 

су из одговарајуће митигационе и компензационе мере имају сматрати оптималним решењем, 

што је случај и за стварање ефекта треперења сенки за које је такође урађено софтверско 

моделовање. Пројекат ветроелектране не производи топлотно загађење, а у контексту појаве 

зрачења, у трафостаници и у зони далековода (предмет других пројеката) постоје електрична 

и магнетна поља као вид нејонизујућег зрачења. Процењена јачина електричног и магнетног 

поља су много мање од дозвољене вредности. С обзиром да у близини трафостанице нема 

стамбених објеката, овакви утицаји се не сматрају значајним јер не постоји изложеност 

становништва овим утицајима. 

 

Метеоролошки параметри – Не постоји утицај пројекта на промену микроклиматских 

карактеристика и параметара.  

 

Биодиверзитет – Применом принципа превентивне заштите биодиверзитета током планирања 

веторелектране и микролокацијске детерминације ветротурбина у односу на резултате 

опсервација флоре, фауне и станишта, утицаји на биодиверзитет су максимално умањени, 

редуковани и огранични, а додатно ће бити утврђени кроз поглавље Студије о мерама заштите 

и Мониторинг животне средине.  

 

Насељеност, концентрације и миграције становништва – Не постоји утицај пројекта 

предметне ветроелектране на насељеност, концентрацију и миграције становништва. 

 

Намене и коришћење површина – Ветроелектране физички заузимају само неколико 

процената површине (површине предвиђене за темељење објеката) на којој се протежу, док се 

остатак површине између постоља турбина и око интерних саобраћајница углавном може 
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користити за постојеће намене, у овом случају за пољопривредну намену. У том, контексту 

пројекат нема значајан утицај на постојеће коришћење на локацији.  

 

Комунална инфраструктура – Пројекат неће имати утицаја на постојећу комуналну 

инфраструктуру, а планирана интерна комунална инфраструктура биће изведена у складу са 

важећим прописима и условима релевантних институција прибављеним у редовном поступку 

за потребе израде предметног пројекта. 

 

Природна добра посебних вредности и непокретних културних добара – Према условима 

Покрајинског завода за заштиту природе 03 6p. 020-2127/4 од 27.05.2022. године, само 

подручје планиране ветроелектране „Ветрозелена“ се не налази унутар заштићеног подручја 

за које је спроведен или покренут потупак заштите ни у просторном обухвату утврђених 

еколошко значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже 

Републике Србије. И поред тога, локација и шири простор у окружењу пројекта су од 

потенцијалног значаја за ову Студију, тј. конзервационо вредна и значајна за летећу фауну, а 

налазе се у широј зони могућег утицаја Пројекта. Због тога је посебна пажња током развоја 

пројекта посвећена аспекту заштите летеће фауне кроз примену принципа превентивне 

заштите. С обзиром да су на ширем подручју планиране ветроелектране идентификована 

подручја са археолошким налазиштима, могуће је да се приликом ископа и темељења објеката 

наиђе на неоткривене археолошке остатке. У таквој ситуацији потребно је предузети адекватне 

мере како би се такви остаци сачували, односно прекинути радове и обавестити о томе 

надлежни Завод за заштиту споменика културе.  

 

Предео - 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. С друге стране, планирана 

диспозиција ветротурбина ће предметном простору дати посебан визуелни идентитет. Поред 

тога, реализација 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. 
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7. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА 
 

 

Акцидентни утицаји су могући приликом реализације овакве врсте пројекта, али су они 

минимизирани због чињенице што произвођачи опреме у својим спецификацијама 

незаобилазно предвиђају све потребне мере заштите од следећих акцидената: 

 

➢ опасност од пожара, 

➢ опасност од удара грома, 

➢ опасност услед сакупљања леда на елисама ветротурбина, 

➢ опасност од откидања елиса ветротурбина приликом јаких удара ветра. 

 

Од посебног значаја је да се градилиште и организација рада на њему обаве професионално 

како би се у тој фази минимизирале могуће последице. То подразумева организацију 

континуиране контроле при набавци грађевинског материјала и извођењу грађевинских 

радова. Инвеститор је обавезан да обезбеди искључиво атестирани грађевински материјал и 

опрему од овлашћеног добављача, као и да кроз стручни надзор врши редовну контролу 

квалитета материјала који се уграђују. Посебна пажња се мора посветити транспорту и 

привременом складиштењу грађевинског материјала и опреме, како у тој фази извођења 

радова услед временских прилика или других околности грађевински материјал и опрема не 

би изгубили нека од својих својстава и квалитета. 

 

У фази изградње и експлоатације објекта инвеститор је обавезан да предузме све неопходне 

противпожарне мере и да их посебно детаљно обради у одговарајућем противпожарном 

елаборату. Такође, сви запослени, и у фази изградње и у фази експлоатације објекта, морају 

бити адекватно обучени и опремљени за правовремено и ефикасно деловање у оваквим 

ситуацијама. 

 

Било каква оштећења турбина и друге опреме из било ког разлога практично су сведена на 

теоријску могућност.  

 

Што се тиче могућности удара грома у ветрогенератор, она постоји, али произвођачи у својим 

техничким спецификацијама неизоставно предвиђају постављaње громобрана на врхове 

стубова ветрогенератора, чиме се оваква могућност минимизује. Произвођач опреме у својим 

спецификацијама такође дефинише брзине ветра при којима долази до аутоматског искључења 

система чиме се спречава могућност хаварије. 

 

Опасне материје које ће бити коришћене у редовном раду ветроелектране су хидраулична уља 

и мазива и остале хемикалије за чишћење и одржавање ветрогенератора (неопходне за рад) и  

трансформаторско уље. 

 

Коришћење опасних материја неопходних за рад ветрогенератора су дефинисана правилником 

произвођача који је сертификован у складу са стандардом  ISO 14001:2004. 

 

Замена уља садржаног у уређајима и системима за подмазивање у типу ветрогенератора који 

је предвиђен пројектом ће бити вршена периодично, као део редовног превентивног 

одржавања постројења. Није предвиђено да опасне материје (уља и мазива) буду складиштена 

на локацији ветроелектране. 

 

Што се тиче појаве леда на елисама ветротурбина, произвођачи опреме у својим 

спецификацијама уобичајено предвиђају уређаје који спречавају стварање леда на елисама и 

аутоматску детекцију појаве леда на елисама када се ветротурбине аутоматски искључују. 
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Сходно томе, овакав утицај је само теоријски могућ, али их је потребно са посебном пажњом 

узети у обзир приликом коначног одабира типа ветротурбине.  

 

Сви набројани могући акциденти су изузетно ретки и за спречавање могућег утицаја се 

спроводе мере у току пројектовања, а у току експлоатације објекта врши се мониторинг стања 

опреме и оперативно одржавање у складу са прописима и стандардима. Ризик од настанка 

удесне ситуације на ветрогенератору је веома мали с обзиром да су ветротурбине опремљене 

уређајима за спречавање акцидената (громобрани, уређаји за спречавање стварања леда на 

елисама), односно конструкцијским решењима за смањење ломова и откинућа делова 

ветротурбина. 

 

7.1. Изложеност пројекта земљотресном ризику 

 

Будући да земљотреси, као специфичан природни феномен увек носе као основно обележје 

свог деструктивног дејства распростирање у неком просторно – регионалном континуму (и 

мимо било какве могућности људи да на то утичу), овај осврт ће се односити на сеизмичност 

територије на којој се налаз локација за изградњу ветроелектране „Ветрозелена“ и шире 

окружење коме припада.  

 

У сеизмичким регионима одговарајућа геотехничка истраживања, по правилу, треба да 

обухвате и обезбеде добијање пуне информације у вези са физичком природом било које 

локације као и њене околине, како би се омогућило извођење адекватне евалуације сеизмичког 

хазарда. Обим ових истраживања представља предмет стручног просуђивања, а зависи од 

сеизмичности подручја и природе, локације као и од карактера предвиђене грађевине. 

 

Додатно, у односу на ефекте локалних услова тла зависних од жестине кретања тла, ова 

истраживања треба да покрију и могућу земљотресну опасност од разних геолошких и других 

последичних хазарда као што су: кретање раседа, слегање, ликвефакција некохезионог тла, 

пролом осетљивих и живих глина. 

 

Према Условима Републичког сеизмолошког завода, бр. 02-572/2018. Од 21.11.2018. године, 

сеизмички хазард за повратни период 475. година у обухвату Панчева изражен интензитетом 

земљотреса у степенима ЕМС - 98 скале, је VII-VIII, па све грађевинске радове и материјале 

треба ускладити са наведеним вредностима. 
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8. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

 

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 и његовој околини и на основу процењених могућих 

негативних утицаја, дефинишу мере заштите. Мере заштите имају за циљ да утицаје на 

животну средину сведу у оквире граница прихватљивости, а са циљем спречавања угрожавања 

животне средине и здравља људи, а прописују се на основу законске регулативе, постојећих 

стандарда, добијених услова надлежних институтција, као и уз сагледавање најбољих 

доступних техника (БАТ) за конкретну област. Мере заштите омогућавају развој и спречавају 

конфликте на датом простору што је у функцији реализације циљева одрживог развоја. 

 

Приликом пројектовања, изградње и експлоатације ветроелектране „Ветрозелена“, потребно 

је, поред мера које су уграђене у Идејни пројекат, посебно применити и одговарајуће мере 

заштите животне средине које су таксативно наведене у наставку. 

 

8.1. Мере у току изградње 

 

(1) приликом изградње планираних објеката и пратеће инфраструктуре, обавезно је 

испоштовати све прибављене услове и мере надлежних институција, имаоца јавних 

овлашћења; 

(2) на предметном простору могуће је изградити ветроелектрану са највише 49 

ветротурбина, највеће висине са елисом у горњем положају 250 метара; 

(3) елисе ветротурбина обележити у складу са Правилником о утврђивању и обележавању 

препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 39/21); 

(4) основе стуба сваке ветротурбине изградити и обезбедити у бетонском лежишту и на 

такав начин да се испод њих не могу укопавати сисари који воде подземан начин 

живота, глизавци и сл, а који су потенцијални плен птица грабљивица; 

(5) није дозвољено формирање бетонских темеља стубова на воденим стаништима: барама, 

депресијама на пољопривредном земљишту (водолеже), локвама или другим 

хидрографским целинама; 

(6) у циљу заштите миграторних врста, електране на ветар изнад 50MW инсталисане снаге 

треба да буду опремљене тако да обезбеде континуално праћење прелаза птица и 

слепих мишева изнад територије коју заузима електрана на ветар (Правилник о 

специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну 

комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, број 72/10); 

(7) уколико се током радова наиђе на геолошка или палеонтолошке докуумента (фосили, 

минерали, кристали и др.), која би могола представљати заштићену природну вредност, 

налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине, у року од осам 

дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе 

до доласка овлашћеног лица; 

(8) приликом изградње ветроелектране и пратећих објеката и инфраструктуре неопходно 

је максимално користити постојећу путну мрежу и избегавати уништавање 

необрађених површина, вегетације уз пољопривредне површине; 

(9) све инсталације морају бити уземљене, обезбеђене и одговарајуће изоловане како би се 

спречило, односно свело на најмању могућу меру страдање дивљих врста;  

(10) након окончања радова на изградњи обавезна је комплетна санација свих деградираних 

површина;  

(11) забрањено је одлагање комуналног и грађевинског отпада и свих других облика 

органског отпада на подручју ветроелектране;  

(12) депонију вишкова земље која је настала приликом грађевинских радова обезбедити од 
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спирања и разношења и најкасније након окончања радова, евакуисати са локације и 

депоновати на место и под условима надлежне комуналне службе;  

(13) предвидети уклањање неуређених одлагалишта отпада уколико се налазе на подручју 

ветроелектране;  

(14) за озелењавање односно санацију површина деградираних радовима, користити 

искључиво аутохтоне врсте биљака;  

(15) усагласити трасу и радове на изградњи објеката, са постојећом и планираном 

комуналном и саобраћајном инфраструктуром;  

(16) смештај и одлагање опасних и штетених материја, муља, талога и другог отпада (од 

сепаратора уља и масти и сл.) предвидети у складу са важећим прописима. Предвидети 

да се за потребе чишћења садржаја из сепаратора масти и уља прибави уговор са 

овлашћеним правним лицем;  

(17) у оквиру предметног комплекса предвидети наменски одређено место и потребни плато 

за смештај контејнера комуналног отпада, који ће се редовно одржавати и периодично 

празнити од стране надлежног комуналног предузећа;  

(18) пројектом за извођење предвидети да се приликом вршења радова, ископа и насипања 

за потребе изградње, одреди место одлагања материјала. Материјал се не сме одлагати 

на влажне или водене површине;  

(19) По завршетку израде техничке документације, Инвеститор је у обавези, у посебном 

поступку ван обједињене процедуре, да се обрати надлежном водопривредном 

предузећу са захтевом за издавање водне сагласности, а након изградње објекта и 

извршеног техничког пријема захтевом за издавање водне дозволе; 

(20) за време извођења радова на изградњи објеката, ради заштите здравља и живота људи 

за време извођења радова, морају се спровести све мере заштите на раду прописане за 

предвиђену врсту радова; градилиште организовати на начин да се спречи свако 

продирање штетних материја у воду, ваздух и земљиште; за потребе особља које 

учествује у изградњи потребно је осигурати преносне хемијске тоалете и њихово 

редовно одржавање и пражњење од стране овлашћеног правног лица; настали 

грађевински, комунални и остали отпад мора се отпремити са локације на за то 

предвиђену постојећу општинску депонију и у складу са важећим прописима; са свих 

површина на којима могу настати зауљене или друге течности које могу бити 

загађивачи, обезбедити затворени систем сакупљања и одвођења; све површине 

оштећене током извођења радова се након окончања радова морају санирати; у случају 

хаваријског оштећења и изливања моторних уља и горива, оштећења се морају 

санирати, а загађено земљиште евакуисати и депоновати под условима надлежне 

комуналне службе; за раднике који учествују у изградњи за санитарне потребе и за 

складиштење делова и опреме организовати мобилне контејнерске објекте које након 

изведених радова треба уклонити са локације; изградњу објеката спровести у складу са 

важећим техничким нормативима за изградњу, уз примену технологија које испуњавају 

прописане стандарде заштите животне средине; све наведене аспекте треба прецизно 

дефинисати у Пројекту за извођење; 

(21) евакуација атмосферских вода са потенцијално зауљених површина, мора пре 

упуштања у реципијент проћи третман одвајања чврсте фазе у таложнику, односно 

третман преко сепаратора уља и масти, прописно димензионисаног, за меродавне 

падавине; 

(22) инвеститор је у обавези да обезбеди средства 12 до минимум 6 месеци пре почетка 

земљаних радвоа за претходна заштитна ископавања и истраживања, обраду и 

превентивну конзервацију материјала, антрополошке, палеозоолошке и 

археоботаничке анализе материјала, као и за чување, публиковање и излагање 

откривених добара материјалне културе; 

(23) инвеститор је у обавези да обезбеди средства за заштитна ископавања, на позицији 

сваког стуба ветрогенератора који се налази на простору локалитета са археолошким 
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садржајем (стубови ветрогенератора број 26, 27, 28, 34, 36, 41 и 42 и угаоно затезни стуб 

број 4) у обиму пречника стопе ветрогенератора и димензија темељних стопа стуба 

далековода, као и око планираних стопа као заштитне зоне; 

(24) археолошко ископавање планирати и археолошке ископе формирати на начин да се 

археолошка ископавања у потпуности спроведу на целом простору локалитета 

потенцијално угроженом инвестиционим радовима (са укупном минималном 

површином од 5000m2); 

(25) археолошка ископавања обавити до слојева земље који не садрже остатке људских 

активности из прошлости („стерилних“ слојева здравице); 

(26) у случају проналаска покретних и непокретних археолошких налаза и културних 

слојева из прошлости током извођења археолошких ископавања, неопходно је иста 

проширити у обиму у којем се октривени археолошки налази пружају; 

(27) у случају проналаска непокретних археолошких налаза у виду стамбених, сакралних, 

економских и инфраструктурних објеката из прошлости и припадајућих културних 

слојева током извођења археолошких ископавања, неопходно је иста редефинисати, 

организовати и спровести по принципу систематских археолошких ископавања – 

археолошко ископавање регистрованих непокретних археолошких налаза у 

потпуности; 

(28) током археолошких ископавања израдити комплетну техничку документацију 

постојећег стања археолошког налазишта, као научну и стручну интерпретацију 

археолошког налазишта; 

(29) простор у који улазе ветротурбине број: 10, 11, 14, 16, 17, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 

44, 45 и 52 и трасе онсталација између њих, као и угаоно затезни стубови број 1, 2, 3, 5, 

6-1 и 6-2, на којима ће бити неопходно да се обезбеди стални археолошки надзор над 

извођењем земљаних радова током читавог трајања земљаних радова везаних за 

изградњу и то на следећи начин: инвеститор је у обавези да обезбеди средства 

неопходна за стални археолошки надзор над извођењем земљаних радова; археолошко 

праћење извођења земљаних радова обавља се свакодневно током трајања земљаних 

радова ангажовањем потребног броја археолога на свакој позицији замљаног ископа, а 

према динамици извођења радова;за потребе археолошког праћења земљаних радова 

именује се одговорно лице, односно руководилац; руководилац сталног археолошког 

праћења извођења земљаних радова везаних за озградњу може обављати археолог који 

има положен стручни испит из области заштите културних добара или има научно 

звање из области археологије и дужан је да води теренски дневник и другу 

документацију о свом раду; 

(30) инвеститор и извођач су обавезни да благовремено, пре подношења пријаве почетка 

радова до надлежног органа, обавесте Завод за заштиту споменика културе у Панчеву 

о почетку земљаних радова, ради регулисања обавеза инвеститора везаних за послове 

сталног археолошког надзора; 

(31) није дозвољено оштећење или уништење евентуалних археолошких налаза у току 

извођења радова; 

(32) ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке 

предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радовеи обавести 

надлежни завод за заштиту споменика културе 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; 

(33) током фазе изградње спроводити мониторинг примене дефинисаних мера заштите за 

ову фазу реализације пројекта; 

(34) сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим законским и подзаконским 

актима који регулишу конкретну област. 
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8.2. Мере током рада 

 

(1) реализовати мониторинг фауне птица и слепих мишева након изградње и пуштања у 

рад ветроелектране, са посебним акцентом на степском соколу (Falco cherrug), у 

трајању од најмање годину дана. Резултате мониторинга доставити Заводу најкасније 

три месеца након завршетка мониторинга; 

(2) редовно одржавати сву опрему и уређаје, посебно механичке делове турбина 

(подмазивање, чишћење и слично). При редовном одржавању постројења и 

евентуалним инсталацијама нове опреме и уређаја треба водити рачуна да не дође до 

изливања отпадних уља и мазива на тло, а ако до тога дође, потребно је одмах 

приступити санацији причињене штете;  

(3) у случају било каквог квара који може знатно повећати ниво буке, треба ограничити 

или прекинути рад и отклонити квар; 

(1) ограничити или прекинути рад ветрогенератора у периоду јаких налета ветра у складу 

са техничким спецификацијама произовђача опреме; 

(2) приликом евентуалне инсталације нове опреме, као један од битних параметара треба 

узети у обир 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;  

(3) потребно је одмах након пуштања у рад извршити мерење буке на фасади најближих 

функционалних објеката који се свакодневно користе, а касније након извршених 

ремонта или инсталације нове-заменске опреме на вертогенераторима. 

 

8.3. Мере управљања отпадом 

 

(1) обезбедити потребан простор, потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и 

привремено чување отпадних материја у складу са Законом о управљању отпадом 

(„Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и другим 

прописима којима се уређује поступање са различитим типовима отпада; 

(2) опасан отпад (отпадно уље) прикупљати, безбедно чувати у затвореним посудама на 

посебно  одређеном месту у складу са Правилником о начину складиштења, паковања 

и обележавања опасног отпада (''Службени гласник РС'', број 92/2010). Прикупљено 

отпадно уље предавати овлашћеној организацији са којом је закључен уговор а која 

поседује важећу дозволу за управљање опасним отпадом (складиштење, третман, 

одлагање); 

(3) прикупљени чврсти отпад (секундарне сировине) разврставати и одлагати у засебне  

контејнере. секундарне сировине предавати овлашћеној организацији са којом је 

закључен уговор а која поседује важећу дозволу (складиштење, третман, одлагање); 

(4) није дозвољено одлагање отпадних материја на непокривеном и небетонираном 

простору у кругу ветроелектране. 

 

8.4. Мере заштите у случају удеса 

 

(1) пре почетка рада ветроелектране, израдити План поступања у удесним ситуацијама 

који треба да садржи (1) шему одговора на удес, (2) програм обуке и тренинга, (3) 

програм контроле, (4) остала упутства и обавештења. Овим Планом ће бити утврђено 

које активности се предузимају у случајевима удеса, које екстерне институције се 

обавештавају и како се санирају последице. Снаге за спровођење Плана треба да укључе 

(1) раднике задужене за управљање радом ветроелектране у тренутку настанка удеса, 

(2) остале раднике који нису у смени, (3) надлежну ватрогасну јединицу; 
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(2) редовно спроводити адекватну обуку запослених која треба да укључи и препознавање 

поремећаја у раду ветротурбине (неуобичајени звуци из стуба, гондоле или лопатица) 

и начине поступања у тим случајевима; 

(3) у периодима јаких налета ветра (обично за брзине ветра веће од 25m/s) ветротурбина се 

аутоматски зауставља и одржава у закоченом стању (због могућег оштећења опреме и 

уређаја); 

(4) успоставити свеобухватан програм превентивног одржавања и праћења кључних 

делова ветротурбине ради смањења ризика од појаве кварова и потенцијалних удеса; 

(5) редовно одржавати електричне компоненте и ротирајуће делове у гондоли и тако 

смањити ризик од повећања температуре или варничења (и пожара) у гондоли; 

(6) у изузетним случајевима који се могу јавити (лом лопатице, пад ветрогенератора) у 

потпуности уклонити настали отпад и безбедно га одложити. Извршити рехабилитацију 

оштећеног земљишта и компензацију за (евентуално) учињену штету пољопривредним 

усевима; 

(7) уградити аутоматски систем детекције пожара који ће обезбедити искључивање 

система за пренос електричне енергије у најкраћем року; 

(8) сценарио пожара на ветрогенераторима представља ризик општег типа и предмет је 

засебне анализе заштите од пожара коју спроводе овлашђене институције. Елаборат о 

заштити од пожара представља засебан део пројектне документације и утврђује начин 

одговора у случају пожара и одговарајуће мере заштите; 

(9) зона непосредно око ветрогенератора мора бити зона у којој је забрањено пушење и у 

складу са тим и означена; 

(10) у случају изливања опасне материје, искоришћени сорбент сакупити и депоновати 

према Правилнику о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 

(„Службени гласник РС“, број 92/2010); 

(11) у случају деградације земљишта и подземних вода неопходно је извршити ремедијацију 

или на други начин санирати деградирану животну средину у складу са пројектом 

санације и ремедијације; 

(12) 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; 

(13) ветрогенераторе обавезно опремити уређајима за заштиту од удара грома (громобрани); 

(14) приликом одабира типа ветротурбина узети у обзир њихове техничке карактеристике 

које пружају могућност редукованог режима рада услед детекције леда или инсталацију 

опреме за спречавање стварања леда на лопатицама (елисама) ветротурбина; 

(15) на прилазу локацији ветроелектране поставити знакове упозорења на могућност 

опасности од леда, дуж приступних стаза најмање 350 метара од турбина и дуж 

локалних путева који су најближи ветротурбинама. Знакови треба да буду видљиви у 

свим временским условима а треба их уклањати ван зимске сезоне како би се спречило 

навикавање људи на опасност; 

(16) реализовати објекте у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, 

број 111/09) и другим сродним законским и подзаконским актима у складу са условима 

Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације; 

(17) за заштиту од земљотреса примењивати важеће сеизмичке прописа за изградњу нових 

објеката и кроз трасирање коридора инфраструктуре на одговарајућем растојању од 

објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани објекти морају бити реализовани и 

категорисани према прописима и техничким нормативима за изградњу објеката у 

сеизмичким подручјима, односно у складу Правилником о техничким нормативима за 

изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ 31/81, 

49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 
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8.5. Мере спречавања и ублажавања утицаја током затварања ветроелектране 

 

Планирани радни век ветроелектране је око 30 година. Након овог периода могло би доћи до 

замене ветртурбина и опреме или до затварања и уклањања постројења. Заштитне мере у 

периоду затварања и уклањања ветроелектране садрже исте или сличне захтеве као мере 

заштите током извођења радова и уградње ветрогенератора. У том смислу наведене мере 

приликом изградње а које се тичу заштите од буке, управљања саобраћајем, заштите станишта, 

флоре и фауне, заштите земљишта и подземних вода, заштите од загађења ваздуха исл. могу 

се применити и у случају затварања и уклањања ветроелектране. 

 

Пре него што отпочну радови на уклањању опреме, биће неопходно сачинити пројекат 

затварања и уклањања постројења који ће садржати и детаљан план санације подручја 

ветроелектране. У склопу пројекта биће потребно и формално утврдити списак заштитних 

мера и захтеве које је потребно испунити, а на основу могућих специфичних услова који могу 

настати у то време. Наведени пројекат биће потребно ускладити и са условима надлежних 

институција. Пројекат са планом санације треба да буде прихваћен од стране надлежног органа 

из области заштите животне средине као и свих других заинтересованих страна (укључујући и 

финансијске институције које буду учествовале у финансирању пројекта), а све интервенције 

на уклањању објеката и враћање у првобитно стање иду на терет инвеститора.  

 

Потребно је спроводити неколико општих мера (принципа) заштите које је неопходно 

применити у фази престанка рада пројекта, и то су: 

 

(1) пре уклањања ветроелектране и рашчишћавања предметне локације, поново извршити  

еколошку валоризацију и анализу локације ради утврђивања да ли је потребна примена 

посебних мера и активности, у зависности од идентификованих врста и њихових 

станишта;  

(2) током радова формирати централно складиште, по површини и структури исто као и 

складиште током извођења радова; 

(3) производне јединице и објекте уклонити и отпремити са локације. Све материјале и 

делове опреме погодне за поновну употребу рециклирати и обновити; 

(4) бетонске темеље разградити до дубине од 1 метар. Сав отпадни материјал отпремити са 

локације и збринути у складу са прописима који регулишу поступање са отпадом;  

(5) земљиште рехабилитовати и вратити у стање приближно оном какво је било пре 

изградње ветроелектране. 
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9. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

 

У циљу праћења реализације дефинисаних мера заштите, потребна је контрола спровођења 

урбанистичких и пројектних решења у свима фазама реализације пројекта (у фази изградње, 

експлоатације и након завршетка експлоатације). Контролу треба да спроводе релевантне 

надлежне, акредитоване и компетентне институције за сваку појединачну област пројекта. 

 

За потребе реализације ветроелектране „Ветрозелена“ потребно је спроводити следеће 

поступке у праћењу стања животне средине: 

 

(1) Потребно је одмах након пуштања у рад извршити мерење буке на фасади најближих 

функционалних објеката, а касније након извршених ремонта или инсталације нове-

заменске опреме на вертогенераторима; 

 

(2) у складу са резултатима постконструктивног праћења предвидети могућност 

ограничавања/успоравања ветрогенератора уколико се укаже потреба; 

 

(3) уколико дође до квара ветрогенератора који проузрокују већи ниво буке, неопходно је 

обуставити рад и квар санирати у најкраћем могућем периоду; 

 

(4) за време изградње препоручује се праћење: радова на ископима у циљу заштите 

археолошких остатака и других непокретних културних вредности; и контрола опреме 

која се уграђује и монтира; стања опреме и механизације; поступања с отпадом; 

 

(5) реализовати мониторинг фауне птица и слепих мишева након изградње и пуштања у 

рад ветроелектране, са посебним акцентом на степском соколу (Falco cherrug), у 

трајању од најмање годину дана. Резултате мониторинга доставити Заводу најкасније 

три месеца након завршетка мониторинга; 

 

(6) у случају утврђивања евентуалних чињеница о утицају изградње ветроелектране на 

природне вредности, то би била дужност и обавеза лица која врше опсервације, 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 последица изградње ветроелектране на биодиверзитет; 

 

 

(7) уколико се примети да се птице и слепи мишеви у већем броју и редовно задржавају на 

појединим локацијама у непосредној близини ветрогенератора, односно да су 

привучене одређеним објектима (различити стубови, дрвеће, дивље депоније и сл.), 

неопходно је, уз претходне консултације са Заводом, или уклонити дате објекте, или 

применити техничке мере како би се спречило задржавање и окупљање птица и слепих 

мишева;  

 

(8) након изградње, а пре издавања дозволе за почетак рада или употребне дозволе, 

Носилац Пројекта је у обавези да врши прво испитивање, односно мерење нивоа 

електромагнетног поља у околини извора. За потребе првог испитивања Носилац 

Пројекта може извор електромагнетног поља пустити у пробни рад у периоду не дужем 

од 30 дана. Орган надлежан за издавање дозволе за почетак рада или употребне дозволе 

за објекат који садржи извор нејонизујућег зрачења, може пустити у рад тај извор ако 

је мерењем утврђено да ниво електромагнетног поља не прекорачује прописане 
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граничне вредности и да изграђени, односно постављени објекат неће својим радом 

угрожавати животну средину. Обавеза Носиоца Пројекта је да врши редовна мерења: 

- једанпут сваке четврте године, 

- при битним променама стања (реконструкције, замене опреме или материјала). 

Мерења обавља овлашћена акредитована лабораторија, а извештаји о резултатима 

мерења морају бити доступни еколошкој инспекцији и јавности; 

 

(9) у току експлоатације пројекта потребно је праћење: јачине електричног поља и 

магнетне индукције у складу са законском регулативом, као и праћење навика 

заштићених припадника орнитофауне уколико се на стубовима далековода појаве 

њихова гнезда; 

 

(10) након пуштања у рад, извршити мерења нивоа буке на рецепторима у зони 

ветроелектране, узимајући у обзир и вредности нивоа буке пре изградње 

ветроелектране („нулто стање”). 

 

Права и обавезе надлежних органа, у вези праћења стања животне средине, информационом 

систему, извештајима о стању животне средине и информисању и учешћу јавности, 

произилазе из одредаба Закона о заштити животне средине. 

 

У случају појаве неочекиваних негативних утицаја, у смислу ванредних ситуација, неопходно 

је поступати у складу са важећом законском регулативом: Законом о заштити животне 

средине, Законом о ванредним ситуацијама, Законом о заштити од пожара и др. 

 

Поред тога, обавеза инвеститора је да у периоду од најмање десет година, сваке године издваја 

и резервише финансијска средства која би се користила за ублажавање очекиваних утицаја 

ветрогенератора на мерења и осматрања са метеоролошког радара Самош. Ова средства би 

инвеститор користио према годишњем Програму за ублажавање уочених утицаја 

ветротурбина на мерења и осматрања са метеоролошког радар Самош који би се доносио уз 

сагласност РХМЗ-а. Програм за ублажавање уочених утицаја ветротурбина на мерења и 

осматрања са метеоролошког радара Самош, инвеститор би доносио крајем сваке календарске 

године почев од краја прве године оперативног рада ветроелектране, на основу предходне 

урађене анализе уочених утицаја ветротурбина на мерења и осматрања са метеоролошког 

радара Самош која би се радила у сарадњи са корисником радара Самош. 
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10. КРАЋИ ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ПОДАТАКА ЗА ПРОЦЕНУ УТИЦАЈА – 

      нетехнички резиме података приказаним у поглављима 2-9 

 

 

10.1. ОПИС ЛОКАЦИЈЕ 

 

Подручје пројекта које је било предмет усвојеног Плана детаљне регулације са Извештајем о 

Стратешкој процени утицаја на животну средину), налази се на територији града Панчева, 

у јужном Банату. Град Панчево, као највеће насеље градског карактера представља 

административни центар Јужнобанатског управног округа и налази се на удаљености од 12 

km од Београда. 

 

Град Панчево се, као градско насеље, простире правцем северозапад-југоисток до ушћа 

Тамиша у Дунав. Подручје пројекта ветроелектране „Ветрозелена“ налази се на крајњем 

истоку града Панчева, у атарима насеља Долово и Банатско Ново Село, на удаљености од 

око 20 km од градског центра Панчева и 2 km до 3 km од центра Долова, северно, источно 

и јужно од границе грађевинског подручја.  

 

У геоморфолошком погледу ово подручје је хомогено и има равничарски карактер. Подручје 

почива на линији раздвајања две рељефне целине: банатске лесне терасе и алувијалне равни 

реке Дунав. Територију Панчева чине три геоморфолошке целине: лесне заравни, лесне терасе 

и алувијалне равни које се простиру у правцу водотокова Тамиша и Дунава. Лесне терасе 

представљају највише делове терена. Део тамишке лесне заравни простире се у 

северозападном делу територије града. Граница лесне заравни јасно се истиче од ниже лесне 

терасе стрмим одсецима висине од 10m. Јужнобанатска лесна тераса, са просечном 

надморском висином 73 m и благо је нагнута према југоистоку. Земљиште које је у обухвату 

пројекта ветроелектране „Ветрозелена“ је доминантно антропогено измењено пољопривредно 

земљиште у приватној својини са мрежом атарских путева, којима се, према постојећем стању, 

остварује приступ пољопривредне механизације.  

 

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. Тако и шира локација, посматрано у целини, има 

веома оскудну аутохтону шумо-степску вегетацију, али њени фрагменти и елементи ипак 

постоје, углавном поред појединих пољских путева. 

 

Доминантан начин коришћења земљишта je за потребе пољопривредне производње. Воћњаци 

и повртњаци су ретки, мали и распоређени уз насеља или у њима, ван зоне ветроелектране. 

Пашњака и ливада нема, а травна станишта су ретка.   

 

Природне карактеристике и услови 

 

Рељефне карактеристике ширег подручја 

 

Територија града Панчева се налази у панонском басену и његову геолошку основу чине 

кристаласти шкриљци (серпентинит), дебљине неколико стотина метара, а сам басен је 

испуњен седиментним творевинама различите старости. Најстарији седименти (креда) 

састављени су од конгломерата, лапораца, туфита и глиница. Висина наслаге креде се креће 

између 300 m и 400 m. Седименти плиоцена, дебљине око 130 m, откривени су на дубини од 
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50 m. Овај слој чине песковите глине, глиновити пескови и шљункови. Најмлађи квартарни 

седименти имају доминантну улогу у геолошкој грађи терена. Значајни су за грађевинску 

делатност јер чине непосредну подлогу грађевинским објектима. Плиостоцен (старији 

квартар) је представљен алувијално-еолским песковима, песковитима глинама и лесом. 

Холоцен (млађи квартар) је представљен алувијално-еолским прашнастим песковима, 

глиновитим песковима и песковитим глинама. Дебљина квартарних седимената се креће од 

50 m до 60 m.Подручје града почива на линији раздвајања две рељефне целине: банатске 

лесне терасе и алувијалне равни реке Дунав. Подручје града почива на линији раздвајања 

две рељефне целине: банатске лесне терасе и алувијалне равни реке Дунав. Територију 

Панчева чине три геоморфолошке целине: лесне заравни, лесне терасе и алувијалне равни 

које се простиру у правцу водотокова Тамиша и Дунава. Лесне терасе представљају највише 

делове терена. Део тамишке лесне заравни простире се у северозападном делу територије 

града. Граница лесне заравни јасно се истиче од ниже лесне терасе стрмим одсецима висине 

од 10m. Јужнобанатска лесна тераса, са просечном надморском висином 73 m и благо је 

нагнута према југоистоку. Град Панчево се простире  на лесној тераси, која је  у непосредној 

близини инундационе равни Дунава, низводно од ушћа Тамиша у Дунав. Алувијална 

раван, генерално посматрано, изграђена је из нижих и виших делова. Нижи делови 

алувијалне равни су тзв. инундационе равни које Дунав редовно плави при високим 

водостајима. Више делове чини алувијална тераса. Алувијална тераса, са геолошког 

становишта, је састављена од песка и преталоженог леса. Површинске слојеве чине 

различити облици песка, од ситнијих до најкрупнијих. На дубини преко 6 m, јављају се 

ситнији шљункови који прелазе у крупније гранулације. Подручје града Панчево, као 

насељеног места, лежи на надморској висини између 70 m и 78,45 m. 

 

Флора, фауна и природне вредности 

 

У екосистемима општине Панчево налазе се типичне врсте биљног и животињског света од 

којих су многе природне реткости значајне по међународним критеријумима. Богата флора и 

фауна обилује раритетима, реликтима, ендемима и субендемима. Основне врсте дрвећа на 

територији општине су хибридна евроамеричка топола, бела врба, амерички јасен, бела и црна 

топола, храст лужњак, брест и клека – једини самоникли четинар Панонске низије. Значајне 

биљне врсте су: банатски божур, Панчићев пелен, шерпет, бадемић, пешчарско смиље и др. У 

мочварним и барским теренима јављају се трска, сита, рогоз, бели и жути локвањ и дрезга, док 

се на сувљој лесној заравни налазе: зубача, попонац, чичак, штир, маслачак, хајдучка трава. 

Од крупне дивљачи у шумама се налазе: јелен, срна, дивља свиња, лисица, а ређе и вукови. Од 

ситнијих животиња доста су заступљени: јазавац, хрчак, зец, твор, кртица, јеж. Међу 

реткостима фауне истичу се врсте са степских станишта: пустињски мрави, мрављи лав, 

степски скочимиш, текуница, слепо куче, степски твор и др. 

 

Према Просторном плану подручја посебне намене Специјалног резервата природе 

Делиблатска пешчара („Службени лист АП Војводине“, бр. 8/06), део предметног подручја 

припада „утицајном подручју“ јер се у непосредном окружењу анализираног простора налази 

заштићено природно добро Специјални резерват природе Делиблатска пешчара, чије су 

границе дефинисане Уредбом о заштити Специјалног резервата природе „Делиблатска 

пешчара“ („Сл. гласник РС“, бр. 3/02 и 81/08). 

 

Према условима Покрајинског завода за заштиту природе 03 6p. 020-2127/4 од 27.05.2022. 

године, само подручје планиране ветроелектране „Ветрозелена“ се не налази унутар 

заштићеног подручја за које је спроведен или покренут потупак заштите ни у просторном 

обухвату утврђених еколошко значајних подручја и еколошких коридора од међународног 

значаја еколошке мреже Републике Србије. 
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Климатске карактеристике 

 

Панчево припада простору умерено континенталне климе, са четири годишња доба, коју 

карактеришу дуга и топла лета и јесени, благе зиме и кратка пролећа. Територија Панчева се 

сматра једном од најтоплијих подручја Војводине са просечном годишњом температуром 

ваздуха од 11.3℃. Према подацима метеоролошке службе Mateoblue, најтоплији месеци су 

јул и август, са просечном максималном дневном температуром од 30℃, а најхладнији месец 

је јануар, са просечном минималном дневном температуром од -2℃. Просечна годишња 

вредност за релативну влажност ваздуха је 77%. Просечна облачност износи између 50 и 

60%. Падавине су највеће на крају пролећа и почетком лета и крајем јесени и почетком зиме. 

Просечна количина падавина током године износи око 643 mm. Месец са највише падавина 

је јун. Сушни индекс по Мартоновој класификацији износи 30,2 показујући да је Панчево у 

релативо сушној зони. Највећа влажност ваздуха је током месеци са најнижом температуром 

(новембар, децембар, јануар и фебруар). Облачност на подручју града износи 52% 

покривености неба. Најведрији месец је август, а најоблачнији децембар. Просечна годишња 

инсолација износи 2181 сат, што представља око 50% од укупног фонда годишњих сати. 

 

Посебну специфичност климе представља кошава, јак и сув ветар који дува и до три недеље. 

Поред кошаве, доста су заступљени и југозападни, јужни, западни и северни ветрови. Број 

ветровитих дана (са ветром бржим од 12.3 m/s) током године је 45. 

 
Ружа ветрова за Панчево 

 

Педолошке карактеристике и инжењерско-геолошка својства терена 

 

На локацији планиране ветроелектране „Ветрозелена“ је земљиште чернозем са знацима 

оглејавања у лесу. Овај потес је на лесним терасама и на лесним платоима. Ово је терен који 

припада великом потесу овог земљишта дуж доњег тока Тамиша покрива северно, источно и 

јужно подручје Панчева, даље се простире на југоисток па покрива знатне површине 

Војловице, источни део атара и насеље Старчево. Ове површине су углавном на 76 – 80m/нв. 

Акумулативно хумусни слој је близак типичном чернозему, хумусни слој је јасно дефинисан, 
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а прелазни АС хоризонт је на матичној подлози лесу. Матична подлога је под непрекидним 

утицајем подземних вода па је почела извесна трансформаcија што за последицу има 

формирање подхоризоната, најчешће на 170, 180 и 190cm дубине. Нижи слојеви су захваћени 

оглејавањем, често са потпуним оглејавањем. По боји су то черноземи црно-мрких нијанси, 

али са повећањем дубине добијају сиве нијансе због присуства псеудомиcелија у доњем делу. 

Хумусно акумулативни слој је близак карбонатном чернозему на лесним терасама. Удео 

честица крупног песка једва достиже 1%, док је ситног 39 - 55%. Матични супстрат има 

механички састав сличан типском чернозему. Порозност је добра па погодује кретању воде у 

свим правцима (погодно за сувље периоде). Ове творевине су слабоалкалне и алкалне 

реакције, ретко неутралне. Дебљина хоризонта се креће од 0,2m до 0,75m, док АС хоризонт 

срећемо на дубинама од 0,75 - 0,95m. Најнижи хоризонт С је на дубинама од 1,30m до 2,0m, 

али се знаци оглејавања налазе на дубинама већим од 1,80m. А хоризонт има капацитет за 

ваздух од 9,7%, док је вода приступачна биљкама присутна 17%. 

 

Према Завршном геотехничком извештају који је израдио SAIDEL Engineering за потребе 

пројекта ветроелектране „Ветрозелена“ у складу са одредбама европских норми ЕN 1997-

1:2004 и ЕN 1997-2:2007, терен је на испитиваном подручју стабилан и на њему нема 

изграђених објеката, а исти се користи као пољопривредно земљиште. Простор је повољан за 

коришћење обновљивих извора енергије, уз услов да се начин и дубина темељења 

новопројектованих објеката, пре свега стубова ветроегенератора, прилагоде геолошком 

саставу терена и његовим физичко-механичким карактеристикама. 

 

Сеизмичке карактеристике 

 

Према картама сеизмичних хазарда Републичког сеизмолошког завода и искуству са 

досадашњим сеизмичкм активностима, територија града Панчева припада зони 7 - 8° MCS 

за повратни период од 475 година, што означава условну повољност из угла 

сеизмичности. Град Панчево припада зони са умерено повољним степеном угрожености 

земљотресом, са средњом вероватноћом појаве. Према Условима Републичког сеизмолошког 

завода, бр. 02-572/2018. Од 21.11.2018. године, сеизмички хазард за повратни период 475. 

година у обухвату Панчева изражен интензитетом земљотреса у степенима ЕМС - 98 скале, 

је VII-VIII. 
 

Хидрографске, хидрогеолошке и хидролошке карактеристике 

 

У обухвату ветроелектране "Ветрозелена" налазе се делови мелиорационих канала: 

Новосељански, Новосељански 2-1, Циганска бара, Доловачки 6, Доловачки 6-1 и Лепшине 

баре. У Мишљење ЈВП Воде Војводине бр. II-595/5-22 од 19.05.2022. дати су основни 

пројектовани геометријски подаци о наведеним мелиорационим каналима, јер приложеним 

Идејним решењем нису дефинисане трасе каблова ради тачног одређивања места укрштања 

и/или паралелног вођења каблова са мелиорационим каналима. 

 

У обухвату урађеног и усвојеног Плана детаљне регулације за потребе реализације пројекта 

ветроелектране „Ветрозелена“ не постоји изграђена каналска мрежа, а површинске и подземне 

воде се природним оцеђивањем кроз земљиште сливају у шире подручје  у којем је одвођење 

вода регулисано системом канала повезаних на каналисане водотоке, са низом црпних станица 

којима се одржава рачунски ниво воде. Подземне воде на територији града Панчева мере се у 

континуитету само у грађевинском реону. Дунав утиче на ниво подземне воде смањењем тј. 

повећањем нивоа подземне воде у зависности од годишњег варирања водостаја, односно од 

укупних хидролошких прилика. 
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Преглед стања биодиверзитета истраживаног подручја и околине  

 

У овом поглављу приказан је опис стања флоре и фауне на подручју обухвата пројекта 

ветроелектране „Ветрозелена“ и релевантном окружењу, као и анализе утицаја Пројекта на 

чиниоце биодиверзитета. Овај опис и анализе дати су на основу резултата и анализа 

преконструкционог мониторинга станишта, флоре и фауне спроведеног за потребе ове 

Студије, одн. у оквиру процене утицаја на животну средину (ПУЖС) у складу са домаћом 

регулативом, и процене утицаја на животну средину и социјална питања (ESIA – енг. 

Environmental and Social Impact Assessment) према међународним стандардима. Методолошку 

поставку, кабинетска и највећи део теренских истраживања, као и све анализе у оквиру овог 

мониторинга станишта, флоре и фауне извео је стручни тим наведен на почетку Студије. 

 

Флора 

 

Локалитет „Долово“ представља линијски издужено подручје које географски припада јужном 

Банату. Истраживано подручје прожето је путевима за транспорт, који су по 

карактеристикама, у мањини насути шљунком (камењем), а у већини случајева 

карактеристични су атарски земљаног типа. Околина самог истраживаног подручја, а и 

елементи унутар истраживаног подручја су под интензивном употребом човека. Антропогени 

утицај се највише огледа у интензивној пољопривредни, где су забележена околна подручја 

њивског карактера, са интензивном ратарском активношћу. Од ратарских култура, највише 

површина је под следећим гајеним врстама: 

 

➢ Сунцокрет– Helianthus annus L. 1753 

➢ Кукуруз – Zea mays L. 1753 

➢ Пшеница – Triticum spp. L. 1753 

➢ Детелина – Trifolium spp. L. 1753 

➢ Јечам– Hordeum spp. L. 1753 

 

Истраживани фрагменти уз путеве: 

 

Атарски путеви, било земљани или насути представљају микростаништа са интензивном 

употребом, те због табања терена, нису адекватни за раст и развој биљака и саме вегетације. 

Такође, путеви престављају трансекте који имају изражен ефекат руба, уз који се развија 

вегетација отпорна на овакав човеков утицај, те су забележене врсте попут компетитивних 

врста, као на пример: амброзија – Ambrosia artemisiifolia Besser 1809 и лобода – Chenopodium 

album L. 1753. Уз саме путеве забележени су фрагменти истраживаног подручја који 

представљају травната станишта рудералног типа. Ти фрагмени не заузимају велике 

површине, већ представљају зону између самих путева и њива. Биљне врсте које насељавају 

ове фрагменте су: јежевина – Dactylis glomerata L. 1753, обични љуљ -  Lolium perenne L. 1753, 

маслачак – Traxacum officinale F.H.Wigg. 1780, лобода – Chenopodium album L. 1753, амброзија 

– Ambrosia artemisiifolia Besser 1809; авдика – Sambucus ebulus L. 1753; дивља конопља - 

Cannabis ruderalis Janisch. 1930. 

  

Истраживани фрагменити дрвенасто – жбунасте вегетације: 

 

Унутар истраживаног подручја налази се и неколико површина под шумско-жбунастом 

вегатацијом. Фрагменти овакве вегетације не заузимају велике површине, али се јављају на 

неколико места дуж истраживаног подручја. Забележене врсте које се јављају у шумско-

жбунастој вегетацији представљају склоп који није карактеристично природних 

карактеристика. Разлог томе је што се унутар овог склопа бележе врсте које су ту настањење 

човековим утицајем, посађене или израсле након расејавања животињиским врстама. Неки од 
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представника оваких врста су бели дуд – Morus alba L. 1753, копривић – Celtis sp. L. 1753 и 

орах – Juglans regia L. 1753, жива ограда калина – Ligustrum vulgare L. 1753, дуња – Cydonia 

oblonga Mill. 1768. Поред ових врста, забележене су и друге врсте, које су честе у оваким 

стаништима и фреквентно насељавају засенчена микростаништа, као што су: коприва – Urtica 

dioica L. 1753, женска боквица – Plantago major L. 1753, мртав коприва – Lamium maculatum 

L. 1763. Поред претходно поменутих фрагмената са дрвенасто-жбунастом вегетацијом, може 

се издвојити и фрагмент који сачињавају брестови и ринглови. Пољски брест – Ulmus 

campestris L. 1753, као и ринглов (џенарика) – Prunus cerasifera Ehrh. 1785; настанили су мањи 

фрагмент на потезу који прати пут и пружа се ка северном делу истраживаног подручја. Уз 

ове дрвенасте врсте забележене су и друге врсте које су се укопиле у ово микростанише, као 

што су: курика – Euonymus europaeus L. 1753, винобољка - Phytolacca americana L. 1753; дивља 

купина – Rubus caesius L. 1753; бели дуд – Morus alba L. 1753, копривић – Celtis sp. L. 1753 и 

орах – Juglans regia L. 1753, жива ограда калина – Ligustrum vulgare L. 1753, dunja – Cydonia 

oblonga Mill. 1768.; багрем – Robinia pseudoacacia L. 1753. Необична врста које је забележена 

у овом фрагменту, јесте гоџи бобица – Lycium barbarum L. 1753, која је вероватно ту присутна 

као „побегла“ са неког пређашњег засада које је потенцијално било у овом подручју или 

непосредној околини. 
 

Фрагмент са густом популацијом гујине траве: 

 

У истраживаном подручју забалежен је и фрагмент који је настањен густом вегетацијом коју 

сачињава пољски брест – Ulmus campestris L. 1753, као и ринглов (џенарика) – Prunus 

cerasifera Ehrh. 1785, уз густу и масивну популацију чичака – попут гујине траве, врсте рода 

Carduus L. 1753. 

 

Фрагмент травнато – ливадског типа: 

 

Унутар истраживаног подручја, пружајући се ка северу целокупног обухвата јављају се 

микростаништа карактеристичне травнато-ливадске вегетације. При истраживању оваквих 

микростаништа, бележе се биљне врсте које су типичне за овакву врсту станишта, али и биљне 

врсте које су ту настањене као рудералне (попут лободе – Chenopodium album L. 1753) или 

алохтони компетитори (попут амброзија – Ambrosia artemisiifolia Besser 1809). Од биљних 

врста које су типичне за травнато – ливадске станишта забележе су: јежевина – Dactylis 

glomerata L. 1753, обични љуљ -  Lolium perenne L. 1753, маслачак – Traxacum officinale 

F.H.Wigg. 1780; пољски мачков брк  - Nigella arvensis L. 1753; ветроваљ - Eryngium campestre 

L. 1753; лисичији реп - Echium vulgare L. 1753; хајдучка трава – Achillea millefolium L. 1753; 

смрекаста млечика -  Euphorbia cyparissias L. 1753; ивањско цвеће - Galium verum L. 1753; 

кантарион – Hypericum perforatum L. 1753;  петровац- Agrimonia eupatoria L. 1753; kokotac- 

Melilotus officinalis (L.) Lam. 1779; црни слез – Malva sylvestris L. 1753; цикорија - Cichorium 

intybus L. 1753; слаткастолисни козлинац - Astragalus glycyphyllos L. 1753; красолика – Erigeron 

sp. L. 1753; талац - Clinopodium vulgare L. 1753; luk – Allium sp. L. 1753; мајкина душица - 

Thymus serpyllum L. 1753. 

 

Забележени типови вегетације: 

 

➢ Вегетација путева, атарских путева, рудералног карактера са елементима инвазивних 

врста 

➢ Вегетација дрвенасто-жбунаста са антропогеним утицајем 

➢ Вегетација травнато – ливадска 

➢ Вегетација дрвенастих елемената са гујином травом 
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Инвазивне врсте и врсте са инвазивним карактеристикама: 

 

➢ винобољка - Phytolacca americana L. 1753 

➢ дивља купина – Rubus caesius L. 1753 

➢ амброзија – Ambrosia artemisiifolia Besser 1809 

➢ багрем – Robinia pseudoacacia L. 1753; 

 

Заштићене врсте, строго заштићене врсте и врсте под контролом промета: 

 

Према правилнику (Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених 

дивљих врста биљака, животиња и гљива „Службени гласник РС“, бр. 5 од 5. фебруара 2010, 

47 од 29. јуна 2011, 32 од 30. марта 2016, 98 од 8. децембра 2016.) на истраживаном подручју 

нису забележене врсте биљака које су под категоријом заштићених или строго заштићених 

таксона, док су забележене врсте које су под контролом промета. Према правилинику, такав 

биљни таксон је комерцијалан и на њега се односе одредбе Уредбе о стављању под контролу 

коришћења и промета дивље флоре и фауне. Представници забележених таксона под 

контролом промета су: мајкина душица Thymus serpyllum L. 1753.; хајдучка трава – Achillea 

millefolium L. 1753; катарион – Hypericum perforatum L. 1753. На истраживаном подручју ови 

таксони нису забележени у великом броју, односно популације им нису велике, тако да нису 

ни интересантне локалном становништву који би евентуално сакупљале ове биљне врсте, као 

лековите врсте. Са друге стране, ове врсте насељевају микростаништа која нису под утицајем 

човека, односно, нису непосредно уз мрежу путева, те и сама употреба путева, возилима или 

радним машинама неће утицати на ове врсте, које нису заштићене као ретке, већ су под 

заштитом државе као врсте чије се брање, односно експоатација мора органичити. 

 

Фауна птица 
 

У овом одељку представљен је преглед резултата мониторинга фауне птица, карактеризација 

еколошког статуса свих популација птица које су (потенцијално) присутне на локацији ВЕ и у 

непосредној околини, као и конзервационо вредновање ових популација и њихових станишта 

на локацији ВЕ. За потребе развоја пројекта ветроелектране „Ветрозелена“ спроведен је 

Мониторинг орнитофауне у периоду 2020-2021. година. Иако се сматра да се предметно 

подручје налази у јако модификованом пределу са униформним вештачким екосистемима и 

без значајнијих водених и шумских станишта, диверзитет птица забележен током 12 месеци 

2020/2021. био је сразмерно висок. Укупно 101 врста птица забележено је или се сматра 

(потенцијално) присутним у обухвату планиране ветроелектране и у непосредној околини. Од 

њих, 47 врста које се сматрају циљним врстама.  

 

Фауна слепих мишева 

 

У овом одељку представљен је преглед резултата мониторинга фауне слепих мишева, 

карактеризација еколошког статуса свих популација слепих мишева које су (потенцијално) 

присутне на локацији планиране ветроелектране „Ветрозелена“ и непосредном окружењу, као 

и конзервационо вредновање ових популација и њихових станишта. У методолошком смислу 

за мониторинг слепих мишева првобитно је коришћено једанаест трансеката, с обзиром на 

величину и сложеност предложеног развојног подручја (октобар 2020.). Од марта 2021. 

коришћено је 15 трансеката. Током деветомесечног мониторинга слепих мишева дуж 

трансеката, обављено је петнаест теренских излазака и забележено је 243 прелета слепих 

мишева. Регистровано је присуство једанаест врста: 

  

12. Rhinolophus ferrumequinum  

13. Myotis daubentonii  
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14. Myotis emarginatus  

15. Nyctalus noctula  

16. Nyctalus leisleri  

17. Pipistrellus kuhlii  

18. Pipistrellus pygmaeus  

19. Hypsugo savii  

20. Eptesicus serotinus  

21. Miniopterus schreibersii  

22. Plecotus sp. 

  

Анализа снимака са аутоматских детектора потврдила је и присуство дванаесте врсте, 

Barbastella barbastellus. Ова врста је укључена у групу Eptesicus заједно са Eptesicus serotinus. 

Ипак, истраживање ручним детектором дуж трансеката није забележило врсту Barbastella 

barbastellus. Најзаступљенија врста, Pipistrellus kuhlii, има учешће од 71,6%, затим Miniopterus 

schreibersii са 9,9% и затим Nyctalus noctula са 3,7%. Врста Pipistrellus kuhlii је са великом 

сигурношћу потврђена, на основу карактеристичних фреквенција емитованих ехолокационих 

сигнала испод 38 kHz, 2012), и на основу регистрованих социјалних позива. Ови налази 

свакако не искључују присуство врсте Pipistrellus nathusii, али то није потврђено током 

мониторинга.  

 

Станишта 

 

Геолошко-педолошке разлике, особености рељефа, као и пољопривредне активности на 

локацији планиране ветроелектране „Ветрозелена“ дају као резултат извесне специфичности 

у распореду станишта и диверзитет у коришћењу станишта од стране птица. Неке од тих 

разлика потичу из времена кад је велики део данашње површине пројектног подручја био 

необрађен, под сувом, степском травном вегетацијом. О времену кад је почело преоравање 

степа сведоче традиционални топоними Стара земља, Нова земља, а још увек многе оранице 

носе имена Ливаде, Ливадице, Велике ливаде, Велики пашњак. Делови пољопривредног 

предела сачували су трагове степских станишта. Највећи део површина пројектног подручја 

припада овом типу станишта.  Оно има најуједначенији изглед кад се сви остаци 

прошлогодишње вегетације механички уклоне или затрпају пред пролећну сетву. Циклус 

почиње изнова, а преживеле животиње и самоникле биљке крећу у нову реколонизацију 

опустелог простора. Најчешће се као монокултуре сеју кукуруз, сунцокрет, пшеница, јечам и 

шећерна репа, а местимично и уљана репица.  Површине су велике, већином без рубне 

спонтане вегетације по “шавовима”, јер се и они редовно разоравају. У раним фенолошким 

фазама многе птице користе целу површину, а грабљивицама и инсективорним птицама је то 

привлачно ловиште на коме плен нема довољно заклона ни скровишта У каснијим фазама 

пораста култура, неузнемираваност, пространство и густ склоп вегетације пружају безбедне 

услове за гнежђење птица на тлу. Услед плодореда услови станишта се мењају у 

микротопографским размерама, па тако и погодности са одређене врсте птица. Такође, изгледа 

да постоји градијент влажности на пројектном подручју, тако да су, судећи по птицама 

индикаторима као што су мала шева Calandrella brachydactyla и црноглава стрнадица Emberiza 

melanocephala, виши, крајњи североисточни делови пројектног подручја са највише степског 

карактера. На мањим, изолованим деловима површина пројектног подручја Ветрозелена гаје 

се луцерка и детелина у турнусима од по неколико година. То су стабилнија станишта од оних 

с једногодишњиом вегетацијом па је плен (нарочито пољске волухарице Microtus arvalis) 

грабљивицама сталнији и доступнији јер се редовним кошењем одржава добра прегледност из 

ваздуха.  У периоду мониторинга било је више мањих луцеришта, а највеће је било “Велико 

луцериште” од 20 ha уз југозападни крај пројектног подручја. Није примећено да су од значаја 

као посебно станиште птица, осим као структурни елементи (нарочито ограде). Необрађиване 

површине под спонтаном вегетацијом разбацане су по целом подручју пројекта „Ветрозелена“ 
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у облику острваца, уских и широких трака или ситних сасвим издвојених елемената.  

Станишта на тим деловима пројектног подручја имају значајну улогу у појединим фазама 

животног циклуса многих врста птица. Подручје од 24 ha око дела Криве долине није 

пољопривредно обрађивано. Аспективно, то је можда последња преостала површина 

типичних степских травних станишта што потврђује и присуство индикаторске врсте – 

текуница Spermophilus citellus која је тамо регистрована и 2010. Трава се коси у јуну.  

Непреораних површина обраслих природном зељастом и дрвенастом вегетацијом има и другде 

широм пројектног подручја, најћешће на падинама лесних долина.  Једна од највећих 

површина (преко 5 ha) таквих станишта пружа се дуж стрме падине Вучје долине. Највећа 

утрина (лок. излаз), којом води некадашњи Вршачки пут, дуга је 4,5km, широка 75–100m, на 

проширењима и до 250m, али је преоравањем у неким деловима сужена на само десетак 

метара.  То је станиште на необрађеној подлози, традиционално остављено за пашу и пролаз 

крда и стада стоке и возила. Обрасло је зељастом, претежно рудералном вегетацијом, често 

угаженом и раскинутом. По ободима и на стрмијим местима спонтано се развија претежно 

ниска самоникла дрвенаста вегетација, а појединачно грмље и дрвеће јавља се неравномерно 

распоређено и на другим местима. Свуда има голих, еродираних површина.  Мањих утрина 

има и на другим излазима из Долова, попут оне на почетку Новоселског пута. Утрине су 

значајно станиште птица и рефугијум из ког се фауном реколонизују суседна поља. 

Животињама које су храна птицама. Правих шума нема на пројектном подручју. Најближа и 

најочуванија шума је Манастирска шума (манастир Баваниште из 16. века) од преко 50 ha. У 

њој има врло старих и високих стабала – могућих гнездилишта птица грабљивица које лове на 

пројектном подручју, а можда и црних рода Ciconia nigra. Најближе позиције ветрогенератора 

удаљене су 5km. У оквиру самог пројектног подручја на више места усред обрађених поља 

налазе се невелики забрани дрвећа (највише багрема) шумског склопа. Таква места су значајна 

за шумске птице и све оне које се гнезде на дрвећу. Вероватно највећу површину, од 4,5 ha, 

има забран уз Велику долину у северозападном делу подручја Ветрозелена – условно назван 

„Северна шума”. Ободом Циганске долине северозападно од Долова има више дрвећа него 

другде, па чак и један шумарак од 2,5 ha, за ову прилику назван (по долини) “Цигански 

шумарак”. Између њива и уз дужи и атарске путеве у облику трака развија се самоникла 

вегетација зељастих биљака, шибља и дрвећа. Дуж целог Новоселског пута, на пример, 

развијена је самоникла зељаста и жбунаста вегетација и тај део неколико метара ширине са 

једне и друге стране се не обрађује.  Таква стаништa су најчешће нестална, променљива и 

несигурна, јер су на многим местима изложена механичким и хемијским дејствима 

агротехничке праксе. Па ипак, имају значај за птице на највећем делу површина пројектног 

подручја. Птице се тамо скривају, праве гнезда хране се, одатле осматрају и певају. На нижим 

деловима Велике и Циганске долине вода се дуго задржава, њихово дно је влажно преко целе 

године па се развијају оскудни тршћаци и шевар.  Најнижим делом пројектног подручја званим 

Ваде, који је на непропусним лесним суглинама, пролази систем вада који има рубну барску 

вегетацију.  Таква станишта заузима невелик број барских певачица. Кад има воде, слећу и 

патке и спрудници. Лесни одрони и одсеци расути су по целом пројектном подручју, нарочито 

у лесним долинама и уз путеве. Различите су висине, дужине и нагиба, од косих до 

вертикалних (профила), и различите обраслости, од голих до покривених вегетацијом.  Од 

великог су значаја за врсте птица које праве гнезда искључиво у тунелима које саме копају, 

као и за оне које се гнезде у започетим или напуштеним рупама и шупљинама. 
 

 

Преглед непокретних културних добара 
 

На основу података из планске документације као и на основу друге доступне 

документације, на ширем подручју планиране ветроелектране, нема заштићених непокретних 

културних добара односно објеката који имају карактер споменичког наслеђа, али су 

идентификоване локације са археолошким садржајем. На територији КО Банатског Новог 

Села констатована су три локалитета: 
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➢ на потесу „Ливаде“, на њивама југоисточно од насеља са леве стране пољског пута 

према Долову - констатовано је сарматско насеље; 

➢ на потесу „Велика долина“, југозападно од насеља, с десне стране пута према Долову, 

констатовано је сарматско насеље; 

➢ на потесу „Вучја долина“, на њивама - дуж западне високе обале, откривена је 

сарматска керамика. 

 

На територији КО Долово идентификовано је више локалитета: 

 

➢ Хумка „Нагула“ - (кота 145); 

➢ на потесу „Крва долина“ - простор на граници атара Долово - Банатско Ново 

Селоконстатовано је сарматско насеље; 

➢ Циглана на путу према Банатском Новом Селу; 

➢ на потесу „Циганска долина“ - констатовано насеље из периода касног средњег века; 

➢ јужно  од  насеља,  на  разуђеној  обали  Бегеја  -  спорадично  су  констатовани налази 

средњовековне и праисторијске керамике; 

➢ на потесу „Доловско поље“, источно и југоисточно од насеља, на више 

микролокација са леве и десне обале јаруге Морава према Мраморку; откривен 

археолошки садржај који је везан за коњанички народ Сармате, који је био 

присутанна овим просторима у античко доба (III - IV столеће н.е). 

 

У атару села Мраморак констатован је један локалитет потес „Крст“, дугачка греда са леве 

стране пута Долово - Мраморак - површински налази бронзаног доба. На територији КО 

Баваниште је констатован један локалитет дуж греде, потес Безубице - северно од Баваништа, 

где је ископавањем утврђен богат археолошки налаз који потиче од Сармата. 

 

Подаци о насељима и становништву 

 

У граду Панчеву живи, према подацима Пописа 2011 године (Републичи завод за 

статистику), 76. 203 становника. Обухват Плана детаљне регулације инфраструктурног 

комплекса за обновљиве изворе енергијена подручју катастарских општина Банатско Ново 

Село и Долово представља ненасељен простор, у смислу постојања грађевинског подручја. 

Најближа насељено подручје је насеље Долово, кога обухват Плана тангира са три стране. 

Северно од обухвата Плана налази се насеље Банатско Ново Село, а јуно од граница Плана 

је насеље Мраморак које административно припада суседној општини Ковин. Главне 

демографске карактеристике насеља у непосредном окружењу планског обухвата, према 

Попису 2011 године (Републичи завод за статистику): 

 

➢ насеље Долово.....................................................6146 становника; 

➢ насеље Банатско Ново Село...............................6686 становника; 

➢ насеље Мраморак................................................2690 становника. 
 

Подаци о инфраструктури 

 

С обзиром на велику површину обухваћеног простора, шире подручје је испресецано 

различитим постојећим и планираним инфраструктурним објектима, саобраћајним 

инфраструктурним коридорима (ОП-5 Надел - Долово – Мраморак и некатегорисаним 

атарским путевима различитог ранга), трасама далековода (110 kV бр. 151/4 ТС Панчево 2 - 

ПРП Алибунар, 2х400 kV 463А ТС Панчево 2 — чвор Стража и 400 kV 46ЗБ ТС Панчево 2 – 

граница ТС Решица 2 , 2х400 kV бр. 453/1 РП Дрмно - ПРП Чибук 1 и 400 kV бр. 453/2 ПРП 

Чибук 1 - ТС Панчево 2 и други објекти од интереса за дистрибутивни систем електричне 
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енергије). На подручју пројекта не постоји изграђена водопривредна инфраструктура и 

објекти. Одвођење површинских и подземних вода се регулише природним оцеђивањем кроз 

земљиште, до изграђених водопривредних објеката у ширем окружењу (дренажни канали и 

каналска мрежа). На подручју постоје објекти тероменергетске инфраструктуре, као и 

експлоатационо поље „Банатско Ново Село југ”. 

 

 

10.2.  ОПИС ПРОЈЕКТА 

 

Ветроелектрана „Ветрозелена“ се састоји од: 

 

➢ до 49 ветротурбина (платои, темељи, стубови) укупне максималне снаге до 300 МW;  

➢ приступних путева којима се од локалних атарских путева приступа ветроагрегатима;  

➢ трајних платоа за приступ и одржавање ветроагрегата;  

➢ интерне кабловске мреже (енергетски и оптички каблови) која повезује међусобно 

ветротурбине и групе ветротурбина са ТС 400/35 kV „Ветрозелена“. 

 

Наведени делови пројекта ће се реализовати на следећим катастарским парцелама: 

 

КО Долово: 6428, 6040, 6032, 6038/1, 6038/2, 6038/4, 5420, 5421, 5422, 5415/5, 7166/1, 7153, 

7154, 8266, 7166/11, 7166/6, 7166/9, 5415/2, 5415/3, 5415/6, 5415/5, 5415/9, 5415/15, 5278, 

5415/8, 5185, 5108/1, 5415/11, 5415/10, 5415/12, 5107, 5415/13, 5317/1, 5200/1, 5200/2, 5176/1, 

5176/2, 5049, 5039, 5040, 4950/5, 4916, 5048, 4694, 5047/3, 5047/1, 5047/2, 5047/4, 5047/5, 

5047/6, 5045, 5046, 4917/1, 4917/2, 4915/2, 4872, 4829, 4828, 4827, 4758, 4332/2, 4333, 4036, 

4271, 4693/2, 4693/1, 4692, 4691, 4690/1, 4690/2, 4689/1, 4689/2, 4686, 4687, 4688, 4685/1, 

4685/2, 4685/3, 4685/4, 4680, 4681, 4682, 4683, 4684, 4306/4, 3642, 4306/1, 4306/2, 4306/3, 4302, 

4303, 4304, 4305, 4301/2, 4300, 4301/1, 4299, 4298/1, 4298/2, 4298/3, 4297, 4273/1, 4272/1, 

4272/2, 4270/1, 4270/2, 4244, 4207, 4208, 4209, 4205/2, 4205/3, 4111/4, 4109/1, 4109/2, 4037, 

4000/1, 3950/1, 3846, 3845, 3842/1, 3842/2, 3843, 3844, 3738/1, 3737/2, 3737/1, 3735, 3644, 3645, 

3643, 3641, 3586/1, 3585, 3428, 3429, 14164, 14163, 14091, 5350/13, 6627/1, 6627/2, 6544,6423/1, 

6423/2, 6328,5400/1, 5391,5539, 5540, 5477,6303, 6304/1, 6222/1, 6221, 6220/2, 6225,6041/1, 

6041/2,6037/13, 6037/14, 6037/15,  6037/1,6033/26,  6033/27,  6033/14,  6033/48,  6033/1,  4770,  

4771, 4772/1, 4617, 8300/20, 8267, 8250/47, 8250/32, 4950/13, 4950/14, 4981,7127, 7128, 7129, 

6986,6800/11, 6826,6558, 6557,5275/1, 5275/3, 5279, 4570/1, 4569, 4545,4784/2,  4789,13782/1,  

13782/2, 13783, 13868, 13803, 13804, 13818/2, 13818/3, 13833, 13834, 13856/1, 13856/2, 14176,  

3377, 3732/1, 3732/2, 3687,3750/1, 3750/2, 3751, 3736,3823/1, 3823/3, 3791, 3950/8, 3902, 4000/8, 

3961, 5505, 5504, 5503,4111/1, 4110, 4183/2, 4206,5570, 5569, 5568, 7166/7,6751, 6680,4677/1, 

4616, 6915, 6916, 6917, 6991, 6992, 6993/1, 4162. 

 

КО Банатско Ново Село: 5067,5048,5471, 4978, 4943, 4899/2, 4193, 4753/2, 4730, 4449, 6108, 

6109, 4478, 6525, 5066, 5068, 5091, 5092, 5105/2, 5105/3, 5106,5116/1, 5116/2, 5134, 4738/1, 

4738/2, 4738/3, 4738/4, 4738/5, 4737/4, 4737/5,5783, 5784/1, 5784/2, 5784/3, 5983, 6635, 6636, 

6652,8021, 6653. 

 

Ветроелектрана „Ветрозелена” се преко Трансформаторске станице 400/35 kV „Ветрозелена” 

и дограђеног Прикључно разводног постројења 400 kV „Чибук 1” прикључује на преносни 

систем (није предмет овог Пројекта). 

 

Локација ветроелектране „Ветрозелена“ се налази ван грађевинског подручја града Панчева, у 

атару КО Долово и КО Ново Село и чини га постојеће пољопривредно земљиште са мрежoм 

атарских путева. 
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Техничко-технолошка целина комплекса ветроелектране састоји се од појединачних стубова 

ветрогенератора и манипулативних платоа, у којима се енергија ветра у турбинама конвертује 

у електричну енергију, а одатле подземном сабирном електроенергетском мрежом напонског 

нивоа 35 kV дистрибуира до будуће ТС „Ветрозелена“. 

 

Ветротурбине, распоређене према опредељеном техничко-технолошком концепту, 

позициониране су у оквиру појединачних парцела Позиције ветротурбина у оквиру парцеле 

не угрожавају суседне парцеле у функционалном смислу. 

 

 
 

Распоред ветротурбина у оквиру локације ветроелектране „Ветрозелена“ 

 

У обухвату предвиђеном за ветроелектрану „Ветрозелена“ биће размештено максимално 49 

ветротурбина последње генерације, јединичне снаге између 5 и 7 MW. За потребе израде овог 

Идејног пројекта и према захтеву Инвеститора, усваја се снага ветроагрегата до 6,8 MW. Тачан 

тип ветроагрегата, са свим својим карактеристикама, биће одређен у наредној фази израде 

пројектне документације, када се очекује одабир типа ветроагрегата, који зависи од произвођача 

истог. Стубови ветрогенератора ће бити челични са гондолом на висини између до 150 метара, 

док ће максимални пречник ротора бити 170 метара. Ветротурбина се састоји из темеља, 

челичног стуба сачињеног од сегмената који се спајају, гондоле у којој је смештена генераторска 

јединица, ротора који механички покреће генераторску јединицу и трокраке елисе које кинетичку 

енергију ветра претварају у механичку и преносе на ротор. 

 

Ветроагрегат поседује систем за закретање осовине у хоризонталној равни (регулација 

положаја гондоле) за праћење промене смера ветра у сврху максималног искоришћења снаге 

ветра. Овај систем се назива системом активне контроле правца ветра (тзв. yaw control систем). 

Кинетичка енергија ветра се трансформише у механичку енергију помоћу ветротурбине. Ротор 

ветротурбине је преко редуктора спрегнут са ротором генератора. Редуктор ветротурбине има 

улогу да споро окретање елисе ветротурбине трансформише у брзу ротацију ротора 

генератора. 
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Илустративни приказ изгледа и основне димензије ветротурбине 

 

Ветротурбине се испоручују у деловима уз фабричку документацију. За изабран тип 

ветротурбине се формира конфигурација ветроелектране у којој се могу искористити 

расположивих 49 позиција ветротурбина. За конфигураицју ветротурбине са изабраним типом 

ветротурбине веће инсталисане снаге, могуће је  користити мањи број позиција од расположивих 

49 позиција, а да се неискоришћене позиције могу прогласити резервним позицијама. Темељи 

стубова ветрогенератора морају обезбедити стабилност ветротурбине у току читавог времена 

експлоатације. Стуб ветротурбине обично има облик шупље зарубљене купе, и направљен је 

од високо квалитетног челика.  
 

 
 

 

Илустративни пример темељења стубова ветрогенератора 

 

 
 

Илустративни приказ монтаже делова елисе ветротурбине 
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Ветротурбина може радити у различитим режимима рада са циљем ограничења нивоа буке. 

Режими рада такође зависе и од амбијенталних услова. Режим (мод 0) је режим рада са 

највећим степеном буке, али и са којим ветротрубина може производити електричну енергију 

са активном и привидном снагом које одговарају инсталисаним вредностима. Сви остали 

режими рада гарантују да ниво буке неће прећи одређену вредност, али такође се и 

ограничавају акитвна и привидна снага на вредности које су мање од инсталисаних. Стубови 

ветроагрегата позиционирани су непосредно у близини атарских путева, на растојању >27m 

од атарског пута, како би се обезбедио несметан улаз возила за транспорт делова 

ветроагрегата, изузев турбине бр.19 која је позиционирана непосредно уз атарски пут, на 

планом захтеваном растојању од >5m. Такође, испоштован је услов да се темељи ветроагрегата 

налазе на удаљености >1m од суседних парцела на којима није планирана градња садржаја 

ветропарка. Ветрогенератори бр.23 и бр.55 се налазе унутар заштитних зона 20kV кабловских 

водова чије каблирање је предвиђено другим пројектом. 

 

Опис главних карактеристика производног поступка  

 

Реализација планираног пројекта подразумева производњу електричне енергије из 

обновљивог извора (ОИЕ), у овом случају коришћењем еолске енергије, уз примену чисте 

технологије. Производња електричне енергије у ветроелектрани „Ветрозелена'' одвијаће се 

преко турбина које користе снагу ветра, односно преко ветрогенератора који ће снагу ветра 

претварати у електричну енергију и преко преносног система који укључује и 

трансформаторску станицу, добијену енергију укуључивати у електроенергетски систем. 

Могуће је постављење максимално 49 ветротурбине (платои, темељи, стубови), са укупном 

одобреном снагом ветроелектране до 300 МW. Ветрогенератори су замишљени и конципирани 

као типска појединачна постројења, чија се произведена енергија сабира у трафостаници која 

је у оквиру саме ветроелектране. Комплетно постројење (ветрогенератор), сву потребну 

опрему, инсталације, softwer и конструкцију за ношење истог обезбеђује Инвеститор од 

произвођача за изабрани тип ветротурбине.  

 

Опис претходних радова на извођењу Пројекта, коришћење материјала и  

енергије и емисије загађујућих материја 

 

У погледу претходних радова може се говорити о активностима које се односе на израду 

планске и пројектне документације и прибављању услова надлежних институција у редовном 

поступку и друге документације потребне за почетак изградње ветроелектране. Поред тога, 

решени су имовинско-правни односи над земљиштем као један од основних предуслова за 

почетак изградње. Што се тиче концепције развоја пројекта, пројекти ветроелектрана имају 

своје специфичности. Прва специфичност се односи на чињеницу да су поједини делови 

читавог пројекта условљени поделом надлежности за издавање документације за изградњу 

(Покрајина или локална самоуправа). У складу са овом констатацијом се пројекат за који се 

ради ова Студија односи на ветротурбине, интерну кабловску мрежу, приступне путеве, платое 

за приступ и одржавање ветротурбина и трафостаницу, док су прикључно-разводно 

постројење и прикључни далеководи, предмет посебних пројеката који ће по потреби имати 

своју посебну процедуру и у односу на пропозиције Закона о процени утицаја на животну 

средину. Друга специфичност, која у значајној мери утиче на припремне радове, организацију 

градилишта, транспорт, потребне количине материјала, могућа загађења привременог 

карактера у току изградње и друге привремене утицаје у току изградње, условљена је избором 

типа турбина. Наиме, динамика технолошког развоја ветротурбина, посебно у последњих пар 

година, је таква, да се у току развоја пројекта промени и неколико генерација ветротурбина, 

што раније није био случај. На тај начин, у току развоја пројекта долази се до ситуације да се 

иста инсталисана снага и снага која се може испоручити у електромрежу обезбеђује са 

значајно мањим бројем ветротурбина. Тиме се остварују вишеструке користи у животној 



 
 

137 

средини, умањују се могући утицаји транспортне и грађевинске механизације, умањују се 

потребне интервенције у простору и животној средини, умањују се потребне количине 

материјала и ресурса за изградњу и остварују се многи други бенефити.  Без обзира на 

наведену констатацију, Студија је урађена за сценарио максималних могућих трајних утицаја 

(биодиверзитет, бука, ефекат треперења сенки) узевши у обзир максималан могући број 

ветротурбина (49). Коришћење истог принципа за утврђивање привремених утицаја у току 

изградње (транспорт, материјали, ресурси, и др.) није применљиво јер би се у том случају 

добили подаци који су далеко већи од релано могућих. Због наведених сепцифичности 

изградње ветроелектране, не може се егзактно говорити о количинама сировина, ресурса за 

изградњу, као ни о отпадним материјама по ''технолошким целинама'', али је могуће дати грубе 

процене, као што је урађено у наставку ове тачке Студије. Сама организација градилишта биће 

део пројектас за извођење (ПЗИ). 

 

Припремне активности 

 

Пре почетка изградње и транспорта ветротурбина до саме локације спроводиће се припремне 

активности које подразумевају: припрему простора за привремено складиштење материјала и 

опреме и припрему саобраћајница за приступ до предметних локација. Узимајући у обзир 

монотону равничарску топографију терена и јединственост сваке позиције ветротурбине, са 

аспекта заузећа површина приликом извођења радова користиће се искључиво површине које 

одговарају самим градилишним платоима у оквиру којих је предвиђен простор за 

манипулисање и извођење радова. Просечна површина појединачног градилишног платоа 

износи оквирно 2000m2. Што се тиче трафостанице, површина земљишта за извођење радова 

износи 5,6ha. Површина за аквизицију земљишта за трајно проширење постојећих атарских 

путева – према најгрубљој процени – око 94.280 m2 (9,4ha). Са аспекта припреме приступа до 

самих локација веома је важно напоменути да концепт транспорта опреме подразумева 

употребу најсавременије опреме за транспорт вангабаритне опреме тј. сегмената 

ветротурбина. Ради се о најсавременијим прикључним возилима којима се врши транспорт 

лопатица или сегмената стубова ветротурбина.  Приликом избора траса путне инфраструктуре 

трасе путева су испројектоване по трасама већ постојећих и некатегорисаних атарских путева, 

тако ја је значајно смањено заузеће простора новим саобраћајницама. Готово сви могући 

значајни утицаји проширења и изградње путева у функцији пројекта ВЕ спречени су 

доследном применом стратегије превентивног планирања. Укупна путна мрежа у функцији 

уско је повезана и одређена трасама постојеће саобраћајне инфраструктуре и атарских путева 

на самој локацији.   
 

 
 

Изглед специјализованог возила за превоз лопатица 

 

Планирано је да се у средишњем делу локације (тј. централном делу обухвата ветроелектране) 

уз сам државни пут организује привремено складиште на коме ће: 
 

➢ се привремено складиштити део грађевинског материјала (арматура, оплата), 

➢ се привремено складиштити делови алата и опреме за рад (ручна алат, специјализована 

опрема прописана од стране произвођача ветро-турбина), 

➢ бити привремени контејнерски - канцеларијски простор за људство које ће управљати 

изградњом ветроелектране, 

➢ бити привремени привремени контејнерки простор за пресвлачење и одмор радника, 

➢ бити смештени мобилни тоалети. 
 

Функција самих градилишних платоа је управо да се омогући довољан и адекватан 

манипулативни простор за механизацију и раднике који ће радити на пословима инсталирања 
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ветротурбина. Земља из ископа за темеље ветротурбина делом може и биће коришћена за 

насипање и обезбеђење темеља ветротурбина и банкина сабраћајница за приступ до платоа, 

који ће се касније користити као простор за монтажу ветротурбина. Сам смештај радника неће 

се вршити у оквиру планиране зоне изградње већ у неким од ближих насељених места. 

 

Фаза изградње  

 

Процес изградње ветроелектране базира се доминантно на монтажи објеката/ветротурбина 

које се на локацију допремају у деловима. Сваки произвођач опреме има специфичне услове и 

могућности транспорта. Опција транспорта која је разматрана је транспорт бродом до луке 

Панчево, а затим 20 км друмски до саме локације, преко Панчева, Алибунара и Владимировца, 

а затим прилазним сервисним путем до саме локације ветроелектране. Сагледавајући 

изводљивост читаве транспортне руте и близину лука, урађена је детаљна транспортна студија 

која је показала да је ово отимално решење за транспорт опреме. Осим техничке изводљиости, 

овакава рута од луке Панчево је и релативно кратка јер је готово у потпуности праволинијска. 

 

 
 

 

Маршрута даљинског вангабаритног транспорта опреме до локације ветроелектране 

„Ветрозелена“ 

 

Управо узимајући у обзир динамику изградње неопходно је истаћи да сама величина пројекта 

и диспозиција ветротурбина указују да ће се пројекат реализовати у фазама, па ће се и 

привремени утицаји временски распоређивати у складу са фазама реализације пројекта. 

Редослед извођења радова према позицијама ветротурбина ће се накандно утврдити, а свакако 

ће фазе подразумевати део радова по групама, на следећи могући начин: прва група – 

позизицје 1,3,4,7,11; друга група – позиције 8,16,17,18,19,20,21,22,23 ; трећа група – позиције 

26,27,28,30, 57, 14, четврта група  – позиције 6, 9, 12, 13,24, 29, 31, 33, 35,  49, 54, 55, пета група 

– позиције 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51.  

 

Фаза експлоатације 

 

Фаза експлоатације доминантно може да имплицира трајне или повремене/привремене утицаје 

на летећу фауну, производити буку или стварати ефекат треперења сенки. Ови утицаји су са 

посебном пажњом анализирани у поглављу 6. Студије. У погледу третирања отпадних 

материја, по природи технолошког поступка ветроелектране, може се говорити о отпадним 

уљима у трансформатору. Опасне материје које ће бити коришћене у редовном раду 

ветроелектране су хидраулична уља и мазива. Из трансформатора нема отпадних уља у 

редовном раду. За време експлоатационог века трансформатора се користи исто уље, те се као 
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отпадно не појављује. Могућност за појаву изливања уља се појављује искључиво уколико 

дође до хаварије на појединачном трансформатору. У том случају је предвиђена уљна јама 

довољног капацитета да прихвати смо изливено уље. Уљна јама је непропусна.  Коришћење 

опасних материја неопходних за рад ветрогенератора су дефинисана правилником 

произвођача који је по правилу сертификован у складу са стандардом  ИСО 14001:2004. Замена 

уља ће бити вршена периодично, као део редовног превентивног одржавања постројења. Није 

предвиђено да опасне материје (уља и мазива) буду складиштена на локацији ветроелектране. 

Сва опрема која садржи уље у оквиру ветротурбине смештена је у самој гондоли и у случају 

инцидентог цурења уља исто се задржава у оквиру ветротурбине и не угрожава спољну 

средину. Енергетски трансформатори великих снага у објекту ТС 35/400kV, смештени напољу, 

се постављају на засебним темељима са кадом. Прикупљање, одвођење и пречишћавање 

зауљених вода у оквиру ТС 35/400kV ветроелектране „Ветрозелена“  предвиђено је тако што 

је испод сваког трансформатора предвиђена бетонска када у којој ће се прикупљати евентуално 

исцурело уље из трафоа. Када је пројектована са одговарајућим нагибима ради лакшег 

спровођења уља, преко уљне канализације, до водонепропусне уљне јаме са сепаратором. 

Након пречишћавања у сепаратору, пречишћена вода се одводи до ретензије (реципијент 3) у 

оквиру комплекса ТС 35/400kV ветроелектране „Ветрозелена“. Реципијент 3 је ретензија, 

простор у земљи испуњен шљунком са величином зрна d≥31mm. Ретензија се налази у оквиру 

комплекса ТС 35/400kV ВЕ Ветрозелена. Пре упуштања у реципијент 3 (ретензију) 

потенцијално зауљене воде са транспортних стаза и паркинг површина одводе се помоћу 

тачкастих сливника до кишног колектора (ПВЦ цеви Ø200). Крајња тачка на траси колектора 

је сепаратор за одвајање уља, након кога ће се пречишћена вода упустити у ретензију. Одабран 

је сепаратор лаких нафтних деривата, израђен у складу са ЕН-858. Евакуација уља из уљне 

јаме врши се преко Овлашћеног оператера који поседују дозволу за управљање опасним 

отпадом. Предвиђа се одношење чврстог комуналног отпада. У току изградње објеката настаће 

грађевински шут и вишак земље. У току редовног рада настајаће комунални отпад од 

запослених. Чврст комунални отпад се мора износити по посебном уговору у договору са 

надлежним службама надлежног комуналног предузећа.  Избор посуда (контејнери и канте) за 

одлагање отпада усаглашен је са условима надлежног комуналног предузећа. Тачан број 

контејнера ће се одредити техничком документацијом у току изградње - Eлаборатом уређења 

градилишта. Сви контејнери и канте морају имати исправне поклопце и морају бити затворени. 

 

Фаза након престанка рада 

 

Радни век ветроелектране је између 25 и 30 година. Овај временски хоризонт доноси одређену 

неизвеснот по питању технологија, прописа и других околности који ће стварати претпоставку 

за наставак рада ветроелектране у контексту могуће замене опреме. У сваком случају, уколико 

се донесе одлука о завршетку рада и затварању ветроелектране, Инвеститор је у обавези да, о 

свом трошку, потпуно уклони сву опрему и објекте са локације и доведе је у стање приближно 

оном које је било пре реализације Пројекта. Пре уклањања ветроелектране Носилац Пројекта 

је у обавези да исходује дозволу за уклањање објеката, а све у складу регулативом која буде 

релевантна у том тренутку. Према садашњем Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник 

РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-Одлука УС и 24/11 и 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 

98/13- одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 др.закон, 9/2020 и 52/2021) потребно је 

прибавити дозволу за уклањање објекта. За исходовање дозволе Инвеститор је у обавези да 

уради и достави Главни пројекат уклањања објекта, као и потребне услове и сагласности 

надлежних институција из области заштите животне средине и заштите природе. На основу 

издатих услова и сачињене пројектне документације надлежни орган ће издати одобрење за 

уклањање објекта и вршити надзор над реализацијом овог пројекта када се почне са 

активностима демонтаже и уклањања опреме и инсталација. Пројектом затварања постројења 

потребно је предвидети могућност рециклаже свих коришћених материјала. Доминантни 

утицај на животну средину, када је у питању пројекат ветроелектране, очекује се приликом 
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уклањања бетонских темеља ветротурбина, при чему је потребно земљиште које је било под 

темељом рекултивисати и уредити за првобитну намену. Посебну пажњу посветити 

сакупљању евентуалних уља из генератора и трансформатора и њиховој безбедној евакуацији 

са локације у складу са пропозицијама Закона о управљању отпадом ( „Сл. гласник РС” бр. 

36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 др.закон). Елисе ветротубина се могу рециклирати и након 

специфичног технолошког процеса користити као цемент. Такође, елисе су нашле примену 

као градивни материјал, па се најчешће користе као настерешице за паркинг места или као 

делови уметничких инсталација. 

 

 
 

Илустративни приказ могућности коришћења елиса ветротурбина 

 

 

10.3. ПРИКАЗ ГЛАВНИХ АЛТЕРНАТИВА 

 

Избор локације ветроелектране био је условљен извршеном естимацијом производње 

базираној на потенцијалима ветра на конкретном простору, али и постојањем планског основа, 

могућношћу решавања имовинско-правних односа над земљиштем итд. На основу ових 

претпоставки предметна локација је идентификована као повољна. Међутим, упркос основним 

погодностима које ветроелектране пружају, оне могу имати и низ неповољних утицаја на 

животну средину, посебно у погледу могућих утицаја на: орнитофауну и хироптерофауну; 

предеоне и амбијенталне вредности простора; повећање интензитета буке и стварање ефектра 

треперења сенки којима могу бити изложени рецептори на локацији и др. Приликом 

одређивања коначних позиција ветротурбина првенствено се водило рачуна о заштити 

орнитофауне и хироптерофауне уз коришћење резултата спроведеног једногодишњег 

мониторинга, али водећи рачуна и о свим другим аспектима могућих утицаја и о оптимизацији 

техничког решења ветроелектране „Ветрозелена''.  У овом контексту, посебно су анализирани 

могући утицаји на орнитофауну и хироптерофауну предметног и ширег подручја. Наиме, шире 

подручје на коме се планира изградња ветроелектране „Ветрозелена'' одликује се релативним 

богатством биодиверзитета и летеће фауне, док је сама локација у том погледу нешто 

оскудније због доминантно измењеног простора који се користи у пољопривредне сврхе.  

 

Главне алтернативе које су разматране у досадашњем развоју пројекта ветроелектране 

„Ветрозелена“, током израде планске документације, биле су усмерене оптимални просторни 

обухват, на број и микролокацијску детерминацију планираних стубова ветротурбина, све у 

контексту превентивне заштите становништва, летеће фауне и условљеностима надлежних 

институција, посебно у погледу усаглашености са другим постојећим и планираним 

инфраструктурним објектима.  
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Алернативна решења у току развоја пројекта 

 

Захваљујући пословној политици Инвеститора, потврђеној кроз до сада реализоване пројекте 

ветроелектрана у Србији и свету, да у функцији заштите животне средине, природе и 

становништва, спроводи превентивно планирање, то је реализовано већ током припремне фазе 

развоја, односно планирања пројекта. Овакав приступ управо представља најефикасинији 

начин заштите простора приликом планирања ветроелектрана. Први корак је био одређивање 

обухвата ветроелектране – одређивање потенцијалне локације. Обухват се доминантно, али не 

искључиво, базирао на естимацији производње, односно потенцијалу еолске енергије на 

локацији. Након одређивања иницјалног обухвата планиране ветроелектране, Инвеститор је 

спровео консултације са релевантним институцијама – носиоцима јавних овлашћења. У овој 

фази је од посебног значаја било мишљење Покрајинског Завода за заштиту природе, али и 

прелиминарне опсеервације и прелиминарни резултати провене утицаја. Уважавајући 

прикупљене прелиминарне услове, обухват ветроелектране ''Ветрозелена'' је значајно 

редукован и умањен и у просторном смислу и у смислу броја планираних ветротурбина. У том 

контексту, број ветротурбина је, са првобитно планираних 70 ветротурбина, смањен на 

максимално 60 ветротурбина. Одређивање коначног обухвата је омугућило прелиминарно 

постављање зона турбина. Овакав приказ је био саставни део Предидејног решење 

ветроелектране „Ветрозелена“ и заснован на резултатима до тада урађених једногодишњих 

опсервација орнитофауне и хироптерофауне. У овој фази су узета у обзир и мишљења 

прибављена током јавног увида  Плана детаљне регулације, уз неизоставно уважавање свих 

услова релевантних институција прибављених у редовном поступку за потребе израде Плана 

детаљне регулације. Унутар коначног обухвата истраживаног подручја, утврђене су зоне 

погодне за мирколокацијску детерминацију ветротурбина у оквиру којих је, у последњој фази 

планског процеса, додатно смањен број ветротурбина (57). Како на основу резултата 

једногодишњих опсервација орнитофауне и хироптерофауне, тако и у складу са свим другим 
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просторним ограничењима исказаних у условима надлежних релевантних институција и на 

осмову резултата моделовања у Студији о процени утицаја на животну средину, опредељене 

су зоне ветрогенератора за коначан број, укупно до 49 ветротурбина. 

 

Резимирајући горе наведено, може се констатовати да је коначна варијанта просторног 

обухвата, број и позиционирања ветротубина значајно повољнија у односу на иницијалну. 

 

У складу са општим законским обавезама, условима заштите природе, пословној политици 

Инвеститора да у функцији заштите животне средине спроводи превентивно планирање, пуној 

примени добре међународне секторске праксе (енг. Good International Industry Practice – GIIP) 

и заштити природе, од најранијх фаза развоја пројекта, доследно је примењен принцип 

превентивне заштите (и превентивног планирања). Све релевантне међународне организације 

и њихове смернице сматрају превентивно планирање најделотворијим приступом за 

спречавање (или смањење на минимум) могућих негативних утицаја ветроелектрана на 

биодиверзитет, како са аспекта очувања биодиверзитета, тако и у економском погледу. 

 

Технологија и методе рада - Ветроелектране могу имати значајну улогу у енергетском 

систему једне државе. Поред одређених негативних утицаја које могу имати на елементе 

животне средине, ветроелектране имплицирају и бројне погодности у односу на квалитет 

животне средине. Захваљујући својим конструктивним и радним карактеристикама оне на 

еколошки чист начин производе електричну енергију, а познато је да сваки кW електричне 

енергије произведене из обновљивих извора, представља кW мање потребне енергије из 

необновљивих извора за чију производњу је често потребно девастирати и деградирати велике 

површине земљишта чиме се нарушава квалитет животне средине и изразито негативно утиче 

на биодиверзитет, а ли и на здравље становништв у утицајном подручју. У пракси не постоје 

значајне разлике у самом технолошком поступку и методама рада па различите варијанте у 

том погледу нису значајне. Међутим, разматрала се могућност постављања већег броја 

ветрогенератора мање инсталисане снаге, с једне стране, и мањег броја ветрогенератора веће 

снаге, с друге стране. Узимајући у обзир економски и еколошки бенефит, опредељење 

инвеститора било је за другу варијанту, што је директно условило мање утицаје на животну 

средину. 

 

План локације – За одабир локације плански основ представљали су: План детаљне 

регулације инфраструктурног комплекса ветроелектране „Ветрозелена“ („Службени лист 

града Панчева“, број 25/21), Просторни план града Панчева („Службени лист града Панчева“, 

број 22/12 и 25/12-исправка); Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата 

природе Делиблатска пешчара („Службени лист АП Војводине“ број, 8/2006); Регионални 

просторни план АП Војводине („Сл.лист АП Војводине“, број 22/11); и Стратегија развоја 

енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Службени 

гласник РС”, број 101/15).  

 

Врста и избор материјала - Ветроелектрана по својим конструктивним и енергетским 

елементима представља типско, грађевинско и техничко-технолошко решење, где је унапред 

познато која врста материјала се користи. Материјале за изградњу испоручује одабрани 

произвођач. Ради се о деловима ветрогенератора који се склапају на самој локацији. У том 

смислу, може се само говорити о избору произвођача опреме и избору материјала који је увек 

исти или сличан (челилни, бетонски или хибридни), а одлука за избор фирме базира се 

првенствено из разлога квалитета опреме. Производња челичних стубова захтева мању 

количину материјала за исте карактеристике. Поред тога, избор бетонских стубова могао би да 

подразумева изливање делова стубова на самој локацији, што је са аспекта заштите животне 

средине мање повољно. 
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Временски распоред за извођење пројекта – Предвиђено је да се извођење радова реализује 

по фазама које представљају техничко-технолошке и/или функционалне целине. Фазе се могу, 

али и не морају одвијати истовремено. Редослед извођења радова према позицијама 

ветротурбина ће се накандно утврдити, а свакако ће фазе подразумевати део радова по 

групама, на следећи могући начин: прва група – позизицје 1, 3, 4, 7,11; друга група – позиције 

8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ; трећа група – позиције 26, 27, 28, 30, 57, 14, четврта група  – 

позиције 6, 9, 12, 13, 24, 29, 31, 33, 35,  49, 54, 55, пета група – позиције 37, 38, 39, 40, 41, 42, 

44, 45, 46, 47, 48, 50, 51. 

 

Функционисање и престанак функционисања - Радни век ветроелектране је оквирно до 25 

година. Када се радни век буде приближио крају биће извршена процена да ли ветроелектрана 

треба да престане са радом и буде уклоњена или ће бити извршена замена турбина. Различите 

су могућности: генерални ремонт и обнављање опреме ради продужетка радног века, замена 

турбина, итд. Ове алтернативе ће се разматрати у складу са околностима које буду постојале у 

том тренутку. 

 

Датум почетка и завршетка извођења – Оквирни период за радове на изградњи 

ветроелектране је од 2023. до 2024. године. Алтернативни датуми одређиваће се у складу са 

динамиком прибављања одговарајуће документације потребне за почетак изградње. 

 

Обим производње – Обим производње зависиће од брзине ветра у току године, а директно је 

условљен и избором ветротурбина, односно висином стуба и пречником ротора (елисе). Према 

естимацији производње, предикција је да ће енергија произведена у ветроелектрани 

„Ветрозелена“ бити довољна за снабдевање 185.000 домаћинстава. 

 

Контрола загађења – Загађења која могу настати приликом реализације пројекта 

ветроелектране доминантно се односе на фазу изградње, и донекле на фазу експлоатације 

(искључиво у случају хаварије). Из тога је потребна добра организација градилишта 

формулисана у Елаборату са организацију градилишшта и у оквиру ПЗИ. У оквиру ТС 

(предмет посебног пројекта, али део комплекса ветроелеклтране) из трансформатора нема 

отпадних уља у редовном раду. За време експлоатационог века трансформатора се користи 

исто уље, те се као отпадно не појављује. Могућност за појаву изливања уља се појављује 

искључиво уколико дође до хаварије на појединачном трансформатору. У том случају је 

предвиђена уљна јама довољног капацитета да прихвати смо изливено уље. Уљна јама је 

непропусна. У самим ветрогенераторима трансформатори су суви па нема могућности појаве 

уља 

 

Уређење одлагања отпада – Одлагање отпада који ће настајати у току изградње 

ветроелектране одлагаће се у складу са пропозицијама Закона о управљању отпадом и у складу 

са дефинисаним Мерама управљања отпадом, што ће бити имплементирано у Пројекат за 

извођење и Елаборату уређења градилишта. 

 

Одговорност и процедура за управљање животном средином, обука, мониторинг, 

планови за ванредне прилике – Након изградње ветроелектране одредиће се одговорно лице 

које ће бити обучено за вршене послова и спровођење процедура које се односе на управљање 

животном средином и мониторинг рада ветроелектране. Поред тога, План за ванредне 

прилике, односно План за случај удеса, биће израђен и спровођен на начин како је 

представљено у делу Мере заштите у случају удеса. 

 

Начин декомисије, регенерације локације и даље употребе – Планирани радни век 

ветроелектране је око 25 година. Након овог периода, уколико се не донесе одлука о 

продужетку радног века ветроелектране, доћи ће до затварања и уклањања постројења од 
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стране Инвеститора. Пре него што отпочну радови на уклањању постројења, биће неопходно 

сачинити пројекат затварања и уклањања постројења који ће садржати и детаљан план санације 

подручја ветроелектране. У склопу пројекта биће потребно и формално утврдити списак 

заштитних мера и захтеве које је потребно испунити, а на основу могућих специфичних услова 

који могу настати у то време. Наведени пројекат биће потребно ускладити и са условима које 

ће издати надлежне институције. Пројекат са планом санације треба да буде прихваћен од 

стране надлежног органа из области заштите животне средине као и свих других 

заинтересованих страна (укључујући и финансијске институције које буду учествовале у 

финансирању пројекта). Поред тога, спроводиће седефинисане Мере спречавања и 

ублажавања утицаја током затварања ветроелектране. 

 

 

10.4. ПРИКАЗ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

У процесу израде Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана 

детаљне регулације инфраструктурног комплекса за обновљиве изворе енергије на подручју 

катастарских општина Банатско Ново Село и Долово на територији града Панчева нису 

уочене битне тешкоће које би утицале на ток и поступак процене утицаја на животну 

средину. Постојећи начин коришћења простора карактеришу антропогено готово потпуно 

измењене површине пољопривредног земљишта. На подручју планиране ветроелектране 

„Ветрозелена“ није измерено нити индиковано значајније или прекомерно присуство 

загађујућих, штетних или опасних материја у ваздуху, води и земљишту у мери која је 

неприхватљива или неуобичајена за сличне типове предела. Међутим, на самој локацији 

планиране ветроелектране, не врши се систематски мониторинг животне средине, или 

праћења стања квалитета појединих елемената животне средине. Анализа стања животне 

средине вршена је за потребе израде планске документације, односно за израду Извештаја о 

стратешкој процени утицаја на животну средину.  

 

Квалитет земљишта - Загађивање ваздуха може бити периодично, повремено а потиче 

од ангажованих пољопривредних машина и механизације, примене агротехничких мера, 

које пољопривредници користе и примењују у пољопривредној за обраду земље и заштиту 

усева, као и од повремених (сезонских) интензивнијих саобраћајних токова (фрекфенција 

путничких и теретних возила атарским, земљаним путевима у време сезонских радова на 

пољопривредним површинама). Приказани параметри су прекорачили ГВЕ из Уредбе („Сл. 

гласник РС“, број 30/18). На основу тумачења резултата акредитоване лабораторије Завода 

за јавно здравље Београд, присуство тешких метала у земљишту је последица специфичне 

текстуре и геохемијског састава тла, али и антропогених утицаја. Присуство разградних 

производа пестицида ДДТ, који више није у употреби, тумачи се дугим временом његовог 

полураспада због чега га је могуће и даље открити на местима примене. У поређењу са 

подацима из 2018. године, уочен је повећан садржај индекса угљоводоника (С10-С40) у 8 

узорака, од који су два у широј околини простора обухваћеног Планом, као последица 

појачаних антропогених активности на истраживаним местима и локацијама узорковања, 

односно употребе и рада пољопривредне и друге механизације. Према подацима из Општег 

плана одбране од поплавних унутрашњих вода за територију Панчева, може се закључити 

да земљиште на територији Панчева трпи снажан утицај еолске ерозије, интензитета од 

1,4 до 2 t/h тако да тло на територији града припада III категорији – узнемирена земљишта. 

На основу доступних података, просечни годишњи губитак пољопривредног земљишта у 

Војводини се процењује на преко 0,9 t/h. Имајући у виду велику просечну брзину ветра на 

предметном подручју, што је и разлог планирања ветроелектране, процењује се да је и на 

простору у обухвату Плана и непосредном окружењу, интензитет ерозије тла ближи горњој 

вредности (2 t/h). 
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Квалитет површинских и подземних вода - Површинске воде на предметном подручју 

чине делимично изграђена каналска мрежа. Нема података о хидролошким 

карактеристикама каналске мреже као ни података о квалитету вода у каналима, с обзиром 

на то да нису вршене анализе квалитета вода каналске мреже. Одвођење површинских 

и подземних вода је регулисано природним оцеђивањем кроз земљиште до изграђених 

водопривредних објеката (дренажни канали и каналска мрежа). Очекује се да је квалитет вода 

каналске мреже под утицајем интензивне пољопривредне производње (коришћења 

минералних ђубрива и хемијских средстава за заштиту биља, у првом реду хербицида, 

који се примењују у интензивној ратарској производњи). Подземне воде на анализираном 

подручју нису контролисане и не постоје подаци о стању и квалитету тог сегмента животне 

средине. С обзиром на то да у широј просторној целини и ширем окружењу нема 

индустријских погона, потенцијалних генератора технолошких и других отпадних вода, а 

да се на предметном подручју врши интензивна обрада земљишта, може се очекивати да 

у подземним водама има трагова употребе минералних ђубрива и хемијских средстава за 

заштиту биља. 

 

Квалитет ваздуха -  На предметној локацији нису вршена циљана мерења и мониторинг 

квалитета ваздуха. С обзиром да је шире подручје намењено за интензивну ратарску 

производњу, загађивање ваздуха може бити периодично, повремено а потиче од 

ангажованих пољопривредних машина и механизације, примене агротехничких мера, које 

пољопривредници користе и примењују за обраду земље и заштиту усева, као и од 

повремених (сезонских) интензивнијих саобраћајних токова (фрекфенција путничких и 

теретних возила атарским, земљаним путевима у време сезонских радова на 

пољопривредним површинама). 

 

Бука –  Градска управа Панчева већ више деценија спроводи, преко овлашћених стручних 

организација, систематско праћење нивоа буке, које је ограничено на градско подручје града 

Панчева. На подручју у обухвату пројекта ветроелектране „Ветрозелена“, као ни у насељу 

Долово, нису вршена мерења нивоа буке и резултати за то подручје не постоје. Међутим, за 

потребе Студије о процени утицаја на животну средину, а с обзиром на важност сагледавања 

овог аспекта, урађено је Мерење амбијенталне буке у околини будуће ветроелектране 

„Ветрозелена“ (Електротехнички факултет Универзитета у Београду, Лабораторија за 

акустику, август 2022. године). Мерења су вршена са фонометром Norsonic Nor140 на 4 мерна 

места. Мерна места дефинисана су тако да се налазе у непосредној близини стамбених објеката 

(породичних кућа), као и станишта птица. Ови објекти представљају места на којима би људи 

могли бити угрожени буком. Детаљно су анализирани сви аспекти тог проблема са становишта 

законске регулативе. За оцену стања амбијенталне буке усвојен је критеријум, односно 

гранична вредност 55 dBA за дан, и гранична вредност 45 dBA за ноћ. Резултати мерења буке 

на свим мерним локацијама показали су да амбијентална бука не премашује прописане 

граничне вредности ни за дан ни за ноћ. Измерене еквивалентне вредности буке LAeq крећу се 

у опсегу од 27 dB до 39.5 dB. Добијене вредности мање су за 5.5 dB од граничних вредности. 

 

Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и амбијенталне целине – 

Најближа насељено подручје је насеље Долово, кога обухват Плана тангира са три стране. 

Северно од обухвата Плана налази се насеље Банатско Ново Село, а јуно од граница Плана је 

насеље Мраморак које административно припада суседној општини Ковин. На самој локацији 

постоје напуштени објекти, док на ширем подручју планиране ветроелектране, нема 

заштићених непокретних културних добара односно објеката који имају карактер 

споменичког наслеђа, али су идентификоване локације са археолошким садржајем. Ови 

аспекти елаборирани су у поглављу 2. Студије.   
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Предео - Стање у простору, са аспекта предеоних карактеристика и вредности просторне 

целине и визуелних утицаја, представља важан фактор са аспекта сагледивости и утицаја 

на локално становништво и остале кориснике простора. На анализираном подручју, као 

и широј просторној целини, заступљен је типичан равничарски предео, којим доминирају 

интензивно обрађиване пољопривредне површине (њиве, претежно монокултуре), са 

локалном мозаичном појавом солитарних стабала, појединачном жбунастом вегетацијом, 

живицама и шибљем. Уочљив је недостатак шумских комплекса, дрвореда и друге високе 

вегетације на рубовима парцела, међама и дуж атарских путева и канала, што појачава 

једноличност и монолитност предела. Изузетак је плански подигнут ветрозаштитни појас, 

под ознаком БНС 10, дрворедног типа, од ситнолисног бреста, обострано на општинском 

путу Долово – Банатско Ново Село. Ситнолисни брест, према условима Покрајинског завода 

за заштиту природе, представља инванзивну врсту што, у монокултури, не доприноси 

унапређењу предела ни очувању нарушених екосистема, ни поправљању еколошке 

равнотеже и угроженог биодиверзитета. 

 

Електромагнетно зрачење - На предметном простору се налазе трасе три далековода, истим 

правцем југозапад – североисток. Високонапонски далеководи стварају око себе 

нискофреквентно електрично поље. Јачина електромагнетног поља са повећањем одстојања 

од далековода, опада по сваком квадрату удаљености. На растојању од 100 метара од 

далековода, јачина поља је обично једнака као и на осталом подручју и животној средини. 

Дакле, иако не постоје подаци о нивоу електромагнетног зрачења, може се проценити да се 

оно емитује од постојећих далековода, али да те вредности не прекорачују референтне 

граничне нивое и да нема рецептора који су изложени његовом утицају. 

 

Међусобни однос наведених чинилаца - Резимирајући горе наведено, може се констатовати 

да је квалитет основних чинилаца животне средине на предметној локацији задовољавајући, 

без значајних притисака на основне чиниоце животне средине. У том контексту не постоји 

интеракција приказаних елемената животне средине при којој би као последица кумулативних 

и синергетских фактора могло доћи до појачаног загађења животне средине. Иако је у члану 

6. Правилника о садржини Студије о процени утицаја на животну средину експлицитно 

наведено да ово поглавље мора обухватити горе наведен чиниоце, треба истаћи да предметни 

пројекат због природе технолошког поступка, на већину горе наведених елемената животне 

средине неће имати утицај, на неке елементе имаће миноран утицај (флора, земљиште, вода, 

ваздух), док је утицаји на наведене и све остале елементе, процењен у поглављу 6. Студије. 

 

 

10.5. МОГУЋИ УТИЦАЈИ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

Резиме могућих утицаја 

 

Квалитет основних чинилаца животне средине – Коришћење обновљивих извора енергије 

позитивно утиче на квалитет ваздуха. Овај позитиван утицај је уочљив у ширем контексту и 

превазилази оквире предметног пројекта. Међутим, одређени негативни ефекти могући су 

доминантно у фази изградње ветроелектране и као последица реализације појединих сегмената 

пројекта, пре свега реализације саобраћајних површина за потребе функционисања комплекса 

ветроелектране и комплекса трафостанице. Ови утицаји огледају се у загађењу ваздуха који су 

последица манипулације возила и машина и у виду подизања прашине. На режим и квалитет 

површинских и подземних вода предметни пројекат неће имати значајан утицај. Приликом 

рада ветроелектране не користи се вода, тако да се отпадне воде не стварају. Одређени 

негативни утицаји могу настати у фази изградње и у случају акцидентних ситуација и 

процуривања уља у подземне воде, али је вероватноћа за то на нивоу теоријских претпоставки. 

Када је реч о могућем утицају на земљиште, они су доминантно могући као последица 
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темељења/фундирања стубова ветрогенератора, изградње ТС и ПРП (предмет посебних 

пројеката) манипулације грађевинских машина на локацији и неадекватрним поступањем с 

отпадним материјама у току изградње ветроелектране. Сви наведени утицаји су привременог 

карактера и врло су локализовани.  

 

Здравље становништва – Због релативне удаљености објеката ветроелектране од објеката 

стално насељених места и природе технолошког процеса у ветроелектрани, не постоје утицаји 

који могу значајно утицати на здравље становништва. У току изградње ветроелектране могући 

су утицаји који се односе на евентуалне повреде на раду. Теоријске могућности за угрожавање 

здравља и живота становништва постоји само у случају акцидентних ситуација и то у 

случајевима када би се у тренутку евентуалног акцидента на том месту нашло људство. У 

односу на стварање буке, на основу просторне дисперзије буке и вредности добијених 

моделовањем буке, установљено је да су нивои буке у малом опсегу вредности у односу на 

рецепторе у теоријски најнеповољнијем сценарију на основу којег је урађено моделовање и да 

су из одговарајуће митигационе и компензационе мере имају сматрати оптималним решењем, 

што је случај и за стварање ефекта треперења сенки за које је такође урађено софтверско 

моделовање. Пројекат ветроелектране не производи топлотно загађење, а у контексту појаве 

зрачења, у трафостаници и у зони далековода (предмет других пројеката) постоје електрична 

и магнетна поља као вид нејонизујућег зрачења. Процењена јачина електричног и магнетног 

поља су много мање од дозвољене вредности. С обзиром да у близини трафостанице нема 

стамбених објеката, овакви утицаји се не сматрају значајним јер не постоји изложеност 

становништва овим утицајима. 

 

Метеоролошки параметри – Не постоји утицај пројекта на промену микроклиматских 

карактеристика и параметара.  

 

Биодиверзитет – Применом принципа превентивне заштите биодиверзитета током планирања 

веторелектране и микролокацијске детерминације ветротурбина у односу на резултате 

опсервација флоре, фауне и станишта, утицаји на биодиверзитет су максимално умањени, 

редуковани и огранични, а додатно ће бити утврђени кроз поглавље Студије о мерама заштите 

и Мониторинг животне средине.  

 

Насељеност, концентрације и миграције становништва – Не постоји утицај пројекта 

предметне ветроелектране на насељеност, концентрацију и миграције становништва. 

 

Намене и коришћење површина – Ветроелектране физички заузимају само неколико 

процената површине (површине предвиђене за темељење објеката) на којој се протежу, док се 

остатак површине између постоља турбина и око интерних саобраћајница углавном може 

користити за постојеће намене, у овом случају за пољопривредну намену. У том, контексту 

пројекат нема значајан утицај на постојеће коришћење на локацији.  

 

Комунална инфраструктура – Пројекат неће имати утицаја на постојећу комуналну 

инфраструктуру, а планирана интерна комунална инфраструктура биће изведена у складу са 

важећим прописима и условима релевантних институција прибављеним у редовном поступку 

за потребе израде предметног пројекта. 

 

Природна добра посебних вредности и непокретних културних добара – Према условима 

Покрајинског завода за заштиту природе 03 6p. 020-2127/4 од 27.05.2022. године, само 

подручје планиране ветроелектране „Ветрозелена“ се не налази унутар заштићеног подручја 

за које је спроведен или покренут потупак заштите ни у просторном обухвату утврђених 

еколошко значајних подручја и еколошких коридора од међународног значаја еколошке мреже 

Републике Србије. И поред тога, локација и шири простор у окружењу пројекта су од 
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потенцијалног значаја за ову Студију, тј. конзервационо вредна и значајна за летећу фауну, а 

налазе се у широј зони могућег утицаја Пројекта. Због тога је посебна пажња током развоја 

пројекта посвећена аспекту заштите летеће фауне кроз примену принципа превентивне 

заштите. С обзиром да су на ширем подручју планиране ветроелектране идентификована 

подручја са археолошким налазиштима, могуће је да се приликом ископа и темељења објеката 

наиђе на неоткривене археолошке остатке. У таквој ситуацији потребно је предузети адекватне 

мере како би се такви остаци сачували, односно прекинути радове и обавестити о томе 

надлежни Завод за заштиту споменика културе.  

 

Предео - 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. С друге стране, планирана 

диспозиција ветротурбина ће предметном простору дати посебан визуелни идентитет. Поред 

тога, реализација 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. 

 

 

10.6. ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА 
 

Акцидентни утицаји су могући приликом реализације овакве врсте пројекта, али су они 

минимизирани због чињенице што произвођачи опреме у својим спецификацијама 

незаобилазно предвиђају све потребне мере заштите од следећих акцидената: 
 

➢ опасност од пожара, 

➢ опасност од удара грома, 

➢ опасност услед сакупљања леда на елисама ветротурбина, 

➢ опасност од откидања елиса ветротурбина приликом јаких удара ветра. 

 

Од посебног значаја је да се градилиште и организација рада на њему обаве професионално 

како би се у тој фази минимизирале могуће последице. То подразумева организацију 

континуиране контроле при набавци грађевинског материјала и извођењу грађевинских 

радова. Инвеститор је обавезан да обезбеди искључиво атестирани грађевински материјал и 

опрему од овлашћеног добављача, као и да кроз стручни надзор врши редовну контролу 

квалитета материјала који се уграђују. Посебна пажња се мора посветити транспорту и 

привременом складиштењу грађевинског материјала и опреме, како у тој фази извођења 

радова услед временских прилика или других околности грађевински материјал и опрема не 

би изгубили нека од својих својстава и квалитета. 

 

У фази изградње и експлоатације објекта инвеститор је обавезан да предузме све неопходне 

противпожарне мере и да их посебно детаљно обради у одговарајућем противпожарном 

елаборату. Такође, сви запослени, и у фази изградње и у фази експлоатације објекта, морају 

бити адекватно обучени и опремљени за правовремено и ефикасно деловање у оваквим 

ситуацијама. 

 

Било каква оштећења турбина и друге опреме из било ког разлога практично су сведена на 

теоријску могућност.  

 

Што се тиче могућности удара грома у ветрогенератор, она постоји, али произвођачи у својим 

техничким спецификацијама неизоставно предвиђају постављње громобрана на врхове 

стубова ветрогенератора, чиме се оваква могућност минимизује. Произвођач опреме у својим 

спецификацијама такође дефинише брзине ветра при којима долази до аутоматског искључења 

система чиме се спречава могућност хаварије. 
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Опасне материје које ће бити коришћене у редовном раду ветроелектране су хидраулична уља 

и мазива и остале хемикалије за чишћење и одржавање ветрогенератора (неопходне за рад) и  

трансформаторско уље. 

 

Коришћење опасних материја неопходних за рад ветрогенератора су дефинисана правилником 

произвођача који је сертификован у складу са стандардом  ISO 14001:2004. 

 

Замена уља садржаног у уређајима и системима за подмазивање у типу ветрогенератора који 

је предвиђен пројектом ће бити вршена периодично, као део редовног превентивног 

одржавања постројења. Није предвиђено да опасне материје (уља и мазива) буду складиштена 

на локацији ветроелектране. 

 

Што се тиче појаве леда на елисама ветротурбина, произвођачи опреме у својим 

спецификацијама уобичајено предвиђају уређаје који спречавају стварање леда на елисама или 

уређаје за аутоматску детекцију појаве леда на елисама када се ветротурбине аутоматски 

искључују. Сходно томе, овакав утицај је само теоријски могућ, али их је потребно са 

посебном пажњом узети у обзир приликом коначног одабира типа ветротурбине.  

 

Сви набројани могући акциденти су изузетно ретки и за спречавање могућег утицаја се 

спроводе мере у току пројектовања, а у току експлоатације објекта врши се мониторинг стања 

опреме и оперативно одржавање у складу са прописима и стандардима. Ризик од настанка 

удесне ситуације на ветрогенератору је веома мали с обзиром да су ветротурбине опремљене 

уређајима за спречавање акцидената (громобрани, уређаји за спречавање стварања леда на 

елисама), односно конструкцијским решењима за смањење ломова и откинућа делова 

ветротурбина. 

 

Изложеност пројекта земљотресном ризику 

 

Будући да земљотреси, као специфичан природни феномен увек носе као основно обележје 

свог деструктивног дејства распростирање у неком просторно – регионалном континуму (и 

мимо било какве могућности људи да на то утичу), овај осврт ће се односити на сеизмичност 

територије на којој се налаз локација за изградњу ветроелектране „Ветрозелена“ и шире 

окружење коме припада.  

 

У сеизмичким регионима одговарајућа геотехничка истраживања, по правилу, треба да 

обухвате и обезбеде добијање пуне информације у вези са физичком природом било које 

локације као и њене околине, како би се омогућило извођење адекватне евалуације сеизмичког 

хазарда. Обим ових истраживања представља предмет стручног просуђивања, а зависи од 

сеизмичности подручја и природе, локације као и од карактера предвиђене грађевине. 

 

Додатно, у односу на ефекте локалних услова тла зависних од жестине кретања тла, ова 

истраживања треба да покрију и могућу земљотресну опасност од разних геолошких и других 

последичних хазарда као што су: кретање раседа, слегање, ликвефакција некохезионог тла, 

пролом осетљивих и живих глина. 

 

Према Условима Републичког сеизмолошког завода, бр. 02-572/2018. Од 21.11.2018. године, 

сеизмички хазард за повратни период 475. година у обухвату Панчева изражен интензитетом 

земљотреса у степенима ЕМС - 98 скале, је VII-VIII, па све грађевинске радове и материјале 

треба ускладити са наведеним вредностима. 
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10.7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Приликом пројектовања, изградње и експлоатације ветроелектране „Ветрозелена“, потребно 

је, поред мера које су уграђене у Идејни пројекат, посебно применити и одговарајуће мере 

заштите животне средине које су таксативно наведене у наставку. 

 

Мере у току изградње 
 

(1) приликом изградње планираних објеката и пратеће инфраструктуре, обавезно је 

испоштовати све прибављене услове и мере надлежних институција, имаоца јавних 

овлашћења; 

(2) на предметном простору могуће је изградити ветроелектрану са највише 49 

ветротурбина, највеће висине са елисом у горњем положају 250 метара; 

(3) елисе ветротурбина обележити у складу са Правилником о утврђивању и обележавању 

препрека у ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 39/21); 

(4) основе стуба сваке ветротурбине изградити и обезбедити у бетонском лежишту и на 

такав начин да се испод њих не могу укопавати сисари који воде подземан начин 

живота, глизавци и сл, а који су потенцијални плен птица грабљивица; 

(5) није дозвољено формирање бетонских темеља стубова на воденим стаништима: барама, 

депресијама на пољопривредном земљишту (водолеже), локвама или другим 

хидрографским целинама; 

(6) у циљу заштите миграторних врста, електране на ветар изнад 50MW инсталисане снаге 

треба да буду опремљене тако да обезбеде континуално праћење прелаза птица и 

слепих мишева изнад територије коју заузима електрана на ветар (Правилник о 

специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну 

комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, број 72/10); 

(7) уколико се током радова наиђе на геолошка или палеонтолошке докуумента (фосили, 

минерали, кристали и др.), која би могола представљати заштићену природну вредност, 

налазач је дужан да пријави Министарству заштите животне средине, у року од осам 

дана од дана проналаска и предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе 

до доласка овлашћеног лица; 

(8) приликом изградње ветроелектране и пратећих објеката и инфраструктуре неопходно 

је максимално користити постојећу путну мрежу и избегавати уништавање 

необрађених површина, вегетације уз пољопривредне површине; 

(9) све инсталације морају бити уземљене, обезбеђене и одговарајуће изоловане како би се 

спречило, односно свело на најмању могућу меру страдање дивљих врста;  

(10) након окончања радова на изградњи обавезна је комплетна санација свих деградираних 

површина;  

(11) забрањено је одлагање комуналног и грађевинског отпада и свих других облика 

органског отпада на подручју ветроелектране;  

(12) депонију вишкова земље која је настала приликом грађевинских радова обезбедити од 

спирања и разношења и најкасније након окончања радова, евакуисати са локације и 

депоновати на место и под условима надлежне комуналне службе;  

(13) предвидети уклањање неуређених одлагалишта отпада уколико се налазе на подручју 

ветроелектране;  

(14) за озелењавање односно санацију површина деградираних радовима, користити 

искључиво аутохтоне врсте биљака;  

(15) усагласити трасу и радове на изградњи објеката, са постојећом и планираном 

комуналном и саобраћајном инфраструктуром;  

(16) смештај и одлагање опасних и штетених материја, муља, талога и другог отпада (од 

сепаратора уља и масти и сл.) предвидети у складу са важећим прописима. Предвидети 

да се за потребе чишћења садржаја из сепаратора масти и уља прибави уговор са 

овлашћеним правним лицем;  
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(17) у оквиру предметног комплекса предвидети наменски одређено место и потребни плато 

за смештај контејнера комуналног отпада, који ће се редовно одржавати и периодично 

празнити од стране надлежног комуналног предузећа;  

(18) пројектом за извођење предвидети да се приликом вршења радова, ископа и насипања 

за потребе изградње, одреди место одлагања материјала. Материјал се не сме одлагати 

на влажне или водене површине;  

(19) По завршетку израде техничке документације, Инвеститор је у обавези, у посебном 

поступку ван обједињене процедуре, да се обрати надлежном водопривредном 

предузећу са захтевом за издавање водне сагласности, а након изградње објекта и 

извршеног техничког пријема захтевом за издавање водне дозволе; 

(20) за време извођења радова на изградњи објеката, ради заштите здравља и живота људи 

за време извођења радова, морају се спровести све мере заштите на раду прописане за 

предвиђену врсту радова; градилиште организовати на начин да се спречи свако 

продирање штетних материја у воду, ваздух и земљиште; за потребе особља које 

учествује у изградњи потребно је осигурати преносне хемијске тоалете и њихово 

редовно одржавање и пражњење од стране овлашћеног правног лица; настали 

грађевински, комунални и остали отпад мора се отпремити са локације на за то 

предвиђену постојећу општинску депонију и у складу са важећим прописима; са свих 

површина на којима могу настати зауљене или друге течности које могу бити 

загађивачи, обезбедити затворени систем сакупљања и одвођења; све површине 

оштећене током извођења радова се након окончања радова морају санирати; у случају 

хаваријског оштећења и изливања моторних уља и горива, оштећења се морају 

санирати, а загађено земљиште евакуисати и депоновати под условима надлежне 

комуналне службе; за раднике који учествују у изградњи за санитарне потребе и за 

складиштење делова и опреме организовати мобилне контејнерске објекте које након 

изведених радова треба уклонити са локације; изградњу објеката спровести у складу са 

важећим техничким нормативима за изградњу, уз примену технологија које испуњавају 

прописане стандарде заштите животне средине; све наведене аспекте треба прецизно 

дефинисати у Пројекту за извођење; 

(21) евакуација атмосферских вода са потенцијално зауљених површина, мора пре 

упуштања у реципијент проћи третман одвајања чврсте фазе у таложнику, односно 

третман преко сепаратора уља и масти, прописно димензионисаног, за меродавне 

падавине; 

(22) инвеститор је у обавези да обезбеди средства 12 до минимум 6 месеци пре почетка 

земљаних радвоа за претходна заштитна ископавања и истраживања, обраду и 

превентивну конзервацију материјала, антрополошке, палеозоолошке и 

археоботаничке анализе материјала, као и за чување, публиковање и излагање 

откривених добара материјалне културе; 

(23) инвеститор је у обавези да обезбеди средства за заштитна ископавања, на позицији 

сваког стуба ветрогенератора који се налази на простору локалитета са археолошким 

садржајем (стубови ветрогенератора број 26, 27, 28, 34, 36, 41 и 42 и угаоно затезни стуб 

број 4) у обиму пречника стопе ветрогенератора и димензија темељних стопа стуба 

далековода, као и око планираних стопа као заштитне зоне; 

(24) археолошко ископавање планирати и археолошке ископе формирати на начин да се 

археолошка ископавања у потпуности спроведу на целом простору локалитета 

потенцијално угроженом инвестиционим радовима (са укупном минималном 

површином од 5000m2); 

(25) археолошка ископавања обавити до слојева земље који не садрже остатке људских 

активности из прошлости („стерилних“ слојева здравице); 

(26) у случају проналаска покретних и непокретних археолошких налаза и културних 

слојева из прошлости током извођења археолошких ископавања, неопходно је иста 

проширити у обиму у којем се октривени археолошки налази пружају; 
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(27) у случају проналаска непокретних археолошких налаза у виду стамбених, сакралних, 

економских и инфраструктурних објеката из прошлости и припадајућих културних 

слојева током извођења археолошких ископавања, неопходно је иста редефинисати, 

организовати и спровести по принципу систематских археолошких ископавања – 

археолошко ископавање регистрованих непокретних археолошких налаза у 

потпуности; 

(28) током археолошких ископавања израдити комплетну техничку документацију 

постојећег стања археолошког налазишта, као научну и стручну интерпретацију 

археолошког налазишта; 

(29) простор у који улазе ветротурбине број: 10, 11, 14, 16, 17, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 

44, 45 и 52 и трасе онсталација између њих, као и угаоно затезни стубови број 1, 2, 3, 5, 

6-1 и 6-2, на којима ће бити неопходно да се обезбеди стални археолошки надзор над 

извођењем земљаних радова током читавог трајања земљаних радова везаних за 

изградњу и то на следећи начин: инвеститор је у обавези да обезбеди средства 

неопходна за стални археолошки надзор над извођењем земљаних радова; археолошко 

праћење извођења земљаних радова обавља се свакодневно током трајања земљаних 

радова ангажовањем потребног броја археолога на свакој позицији замљаног ископа, а 

према динамици извођења радова;за потребе археолошког праћења земљаних радова 

именује се одговорно лице, односно руководилац; руководилац сталног археолошког 

праћења извођења земљаних радова везаних за озградњу може обављати археолог који 

има положен стручни испит из области заштите културних добара или има научно 

звање из области археологије и дужан је да води теренски дневник и другу 

документацију о свом раду; 

(30) инвеститор и извођач су обавезни да благовремено, пре подношења пријаве почетка 

радова до надлежног органа, обавесте Завод за заштиту споменика културе у Панчеву 

о почетку земљаних радова, ради регулисања обавеза инвеститора везаних за послове 

сталног археолошког надзора; 

(31) није дозвољено оштећење или уништење евентуалних археолошких налаза у току 

извођења радова; 

(32) ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке 

предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања прекине радовеи обавести 

надлежни завод за заштиту споменика културе 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; 

(33) током фазе изградње спроводити мониторинг примене дефинисаних мера заштите за 

ову фазу реализације пројекта; 

(34) сви објекти морају бити изграђени у складу са важећим законским и подзаконским 

актима који регулишу конкретну област. 

 

Мере током рада 

 

(1) реализовати мониторинг фауне птица и слепих мишева након изградње и пуштања у 

рад ветроелектране, са посебним акцентом на степском соколу (Falco cherrug), у 

трајању од најмање годину дана. Резултате мониторинга доставити Заводу најкасније 

три месеца након завршетка мониторинга; 

(2) редовно одржавати сву опрему и уређаје, посебно механичке делове турбина 

(подмазивање, чишћење и слично). При редовном одржавању постројења и 

евентуалним инсталацијама нове опреме и уређаја треба водити рачуна да не дође до 

изливања отпадних уља и мазива на тло, а ако до тога дође, потребно је одмах 

приступити санацији причињене штете;  

(3) у случају било каквог квара који може знатно повећати ниво буке, треба ограничити 

или прекинути рад и отклонити квар; 
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(4) ограничити или прекинути рад ветрогенератора у периоду јаких налета ветра у складу 

са техничким спецификацијама произовђача опреме; 

(5) приликом евентуалне инсталације нове опреме, као један од битних параметара треба 

узети у обир 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;  

(6) потребно је одмах након пуштања у рад извршити мерење буке на фасади најближих 

функционалних објеката који се свакодневно користе, а касније након извршених 

ремонта или инсталације нове-заменске опреме на вертогенераторима. 

 

Мере управљања отпадом 

 

(1) обезбедити потребан простор, потребне услове и опрему за сакупљање, разврставање и 

привремено чување отпадних материја у складу са Законом о управљању отпадом 

(„Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10, 14/16 и 95/18 – др. закон) и другим 

прописима којима се уређује поступање са различитим типовима отпада; 

(2) опасан отпад (отпадно уље) прикупљати, безбедно чувати у затвореним посудама на 

посебно  одређеном месту у складу са Правилником о начину складиштења, паковања 

и обележавања опасног отпада (''Службени гласник РС'', број 92/2010). Прикупљено 

отпадно уље предавати овлашћеној организацији са којом је закључен уговор а која 

поседује важећу дозволу за управљање опасним отпадом (складиштење, третман, 

одлагање); 

(3) прикупљени чврсти отпад (секундарне сировине) разврставати и одлагати у засебне  

контејнере. секундарне сировине предавати овлашћеној организацији са којом је 

закључен уговор а која поседује важећу дозволу (складиштење, третман, одлагање); 

(4) није дозвољено одлагање отпадних материја на непокривеном и небетонираном 

простору у кругу ветроелектране. 

 

Мере заштите у случају удеса 

 

(1) пре почетка рада ветроелектране, израдити План поступања у удесним ситуацијама 

који треба да садржи (1) шему одговора на удес, (2) програм обуке и тренинга, (3) 

програм контроле, (4) остала упутства и обавештења. Овим Планом ће бити утврђено 

које активности се предузимају у случајевима удеса, које екстерне институције се 

обавештавају и како се санирају последице. Снаге за спровођење Плана треба да укључе 

(1) раднике задужене за управљање радом ветроелектране у тренутку настанка удеса, 

(2) остале раднике који нису у смени, (3) надлежну ватрогасну јединицу; 

(2) редовно спроводити адекватну обуку запослених која треба да укључи и препознавање 

поремећаја у раду ветротурбине (неуобичајени звуци из стуба, гондоле или лопатица) 

и начине поступања у тим случајевима; 

(3) у периодима јаких налета ветра (обично за брзине ветра веће од 25m/s) ветротурбина се 

аутоматски зауставља и одржава у закоченом стању (због могућег оштећења опреме и 

уређаја); 

(4) успоставити свеобухватан програм превентивног одржавања и праћења кључних 

делова ветротурбине ради смањења ризика од појаве кварова и потенцијалних удеса; 

(5) редовно одржавати електричне компоненте и ротирајуће делове у гондоли и тако 

смањити ризик од повећања температуре или варничења (и пожара) у гондоли; 

(6) у изузетним случајевима који се могу јавити (лом лопатице, пад ветрогенератора) у 

потпуности уклонити настали отпад и безбедно га одложити. Извршити рехабилитацију 

оштећеног земљишта и компензацију за (евентуално) учињену штету пољопривредним 

усевима; 
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(7) уградити аутоматски систем детекције пожара који ће обезбедити искључивање 

система за пренос електричне енергије у најкраћем року; 

(8) сценарио пожара на ветрогенераторима представља ризик општег типа и предмет је 

засебне анализе заштите од пожара коју спроводе овлашђене институције. Елаборат о 

заштити од пожара представља засебан део пројектне документације и утврђује начин 

одговора у случају пожара и одговарајуће мере заштите; 

(9) зона непосредно око ветрогенератора мора бити зона у којој је забрањено пушење и у 

складу са тим и означена; 

(10) у случају изливања опасне материје, искоришћени сорбент сакупити и депоновати 

према Правилнику о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада 

(„Службени гласник РС“, број 92/2010); 

(11) у случају деградације земљишта и подземних вода неопходно је извршити ремедијацију 

или на други начин санирати деградирану животну средину у складу са пројектом 

санације и ремедијације; 

(12) 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; 

(13) ветрогенераторе обавезно опремити уређајима за заштиту од удара грома (громобрани); 

(14) приликом одабира типа ветротурбина узети у обзир њихове техничке карактеристике 

које пружају могућност редукованог режима рада услед детекције леда или инсталацију 

опреме за спречавање стварања леда на лопатицама (елисама) ветротурбина; 

(15) на прилазу локацији ветроелектране поставити знакове упозорења на могућност 

опасности од леда, дуж приступних стаза најмање 350 метара од турбина и дуж 

локалних путева који су најближи ветротурбинама. Знакови треба да буду видљиви у 

свим временским условима а треба их уклањати ван зимске сезоне како би се спречило 

навикавање људи на опасност; 

(16) реализовати објекте у складу са Законом о заштити од пожара („Службени гласник РС“, 

број 111/09) и другим сродним законским и подзаконским актима у складу са условима 

Министарства унутрашњих послова – Сектора за ванредне ситуације; 

(17) за заштиту од земљотреса примењивати важеће сеизмичке прописа за изградњу нових 

објеката и кроз трасирање коридора инфраструктуре на одговарајућем растојању од 

објеката. Ради заштите од земљотреса, планирани објекти морају бити реализовани и 

категорисани према прописима и техничким нормативима за изградњу објеката у 

сеизмичким подручјима, односно у складу Правилником о техничким нормативима за 

изградњу објеката високоградње у сеизмичким подручјима („Сл. лист СФРЈ“ 31/81, 

49/82, 29/83, 21/88 и 52/90). 

 

Мере спречавања и ублажавања утицаја током затварања ветроелектране 

 

Планирани радни век ветроелектране је око 25 година. Након овог периода могло би доћи до 

замене ветртурбина и опреме или до затварања и уклањања постројења. Заштитне мере у 

периоду затварања и уклањања ветроелектране садрже исте или сличне захтеве као мере 

заштите током извођења радова и уградње ветрогенератора. У том смислу наведене мере 

приликом изградње а које се тичу заштите од буке, управљања саобраћајем, заштите станишта, 

флоре и фауне, заштите земљишта и подземних вода, заштите од загађења ваздуха исл. могу 

се применити и у случају затварања и уклањања ветроелектране. 

 

Пре него што отпочну радови на уклањању опреме, биће неопходно сачинити пројекат 

затварања и уклањања постројења који ће садржати и детаљан план санације подручја 

ветроелектране. У склопу пројекта биће потребно и формално утврдити списак заштитних 

мера и захтеве које је потребно испунити, а на основу могућих специфичних услова који могу 
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настати у то време. Наведени пројекат биће потребно ускладити и са условима надлежних 

институција. Пројекат са планом санације треба да буде прихваћен од стране надлежног органа 

из области заштите животне средине као и свих других заинтересованих страна (укључујући и 

финансијске институције које буду учествовале у финансирању пројекта), а све интервенције 

на уклањању објеката и враћање у првобитно стање иду на терет инвеститора.  

 

Потребно је спроводити неколико општих мера (принципа) заштите које је неопходно 

применити у фази престанка рада пројекта, и то су: 

 

(1) пре уклањања ветроелектране и рашчишћавања предметне локације, поново извршити  

еколошку валоризацију и анализу локације ради утврђивања да ли је потребна примена 

посебних мера и активности, у зависности од идентификованих врста и њихових 

станишта;  

(2) током радова формирати централно складиште, по површини и структури исто као и 

складиште током извођења радова; 

(3) производне јединице и објекте уклонити и отпремити са локације. Све материјале и 

делове опреме погодне за поновну употребу рециклирати и обновити; 

(4) бетонске темеље разградити до дубине од 1 метар. Сав отпадни материјал отпремити са 

локације и збринути у складу са прописима који регулишу поступање са отпадом;  

(5) земљиште рехабилитовати и вратити у стање приближно оном какво је било пре 

изградње ветроелектране. 

 
 

10.8. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

 

У циљу праћења реализације дефинисаних мера заштите, потребна је контрола спровођења 

урбанистичких и пројектних решења у свима фазама реализације пројекта (у фази изградње, 

експлоатације и након завршетка експлоатације). Контролу треба да спроводе релевантне 

надлежне, акредитоване и компетентне институције за сваку појединачну област пројекта. 

 

За потребе реализације ветроелектране „Ветрозелена“ потребно је спроводити следеће 

поступке у праћењу стања животне средине: 

 

(1) Потребно је одмах након пуштања у рад извршити мерење буке на фасади најближих 

функционалних објеката, а касније након извршених ремонта или инсталације нове-

заменске опреме на вертогенераторима; 

 

(2) у складу са резултатима постконструктивног праћења предвидети могућност 

ограничавања/успоравања ветрогенератора уколико се укаже потреба; 

 

(3) уколико дође до квара ветрогенератора који проузрокују већи ниво буке, неопходно је 

обуставити рад и квар санирати у најкраћем могућем периоду; 

 

(4) за време изградње препоручује се праћење: радова на ископима у циљу заштите 

археолошких остатака и других непокретних културних вредности; и контрола опреме 

која се уграђује и монтира; стања опреме и механизације; поступања с отпадом; 

 

(5) реализовати мониторинг фауне птица и слепих мишева након изградње и пуштања у 

рад ветроелектране, са посебним акцентом на степском соколу (Falco cherrug), у 

трајању од најмање годину дана. Резултате мониторинга доставити Заводу најкасније 

три месеца након завршетка мониторинга; 
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(6) у случају утврђивања евентуалних чињеница о утицају изградње ветроелектране на 

природне вредности, то би била дужност и обавеза лица која врше опсервације, 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 последица изградње ветроелектране на биодиверзитет; 

 

(7) уколико се примети да се птице и слепи мишеви у већем броју и редовно задржавају на 

појединим локацијама у непосредној близини ветрогенератора, односно да су 

привучене одређеним објектима (различити стубови, дрвеће, дивље депоније и сл.), 

неопходно је, уз претходне консултације са Заводом, или уклонити дате објекте, или 

применити техничке мере како би се спречило задржавање и окупљање птица и слепих 

мишева;  
 

(8) након изградње, а пре издавања дозволе за почетак рада или употребне дозволе, 

Носилац Пројекта је у обавези да врши прво испитивање, односно мерење нивоа 

електромагнетног поља у околини извора. За потребе првог испитивања Носилац 

Пројекта може извор електромагнетног поља пустити у пробни рад у периоду не дужем 

од 30 дана. Орган надлежан за издавање дозволе за почетак рада или употребне дозволе 

за објекат који садржи извор нејонизујућег зрачења, може пустити у рад тај извор ако 

је мерењем утврђено да ниво електромагнетног поља не прекорачује прописане 

граничне вредности и да изграђени, односно постављени објекат неће својим радом 

угрожавати животну средину. Обавеза Носиоца Пројекта је да врши редовна мерења: 

- једанпут сваке четврте године, 

- при битним променама стања (реконструкције, замене опреме или материјала). 

Мерења обавља овлашћена акредитована лабораторија, а извештаји о резултатима 

мерења морају бити доступни еколошкој инспекцији и јавности; 
 

(9) у току експлоатације пројекта потребно је праћење: јачине електричног поља и 

магнетне индукције у складу са законском регулативом, као и праћење навика 

заштићених припадника орнитофауне уколико се на стубовима далековода појаве 

њихова гнезда; 
 

(10) након пуштања у рад, извршити мерења нивоа буке на рецепторима у зони 

ветроелектране, узимајући у обзир и вредности нивоа буке пре изградње 

ветроелектране („нулто стање”). 

 

Права и обавезе надлежних органа, у вези праћења стања животне средине, информационом 

систему, извештајима о стању животне средине и информисању и учешћу јавности, 

произилазе из одредаба Закона о заштити животне средине. 

 

У случају појаве неочекиваних негативних утицаја, у смислу ванредних ситуација, неопходно 

је поступати у складу са важећом законском регулативом: Законом о заштити животне 

средине, Законом о ванредним ситуацијама, Законом о заштити од пожара и др. Поред тога, 

обавеза инвеститора је да у периоду од најмање десет година, сваке године издваја и резервише 

финансијска средства која би се користила за ублажавање очекиваних утицаја ветрогенератора 

на мерења и осматрања са метеоролошког радара Самош. Ова средства би инвеститор 

користио према годишњем Програму за ублажавање уочених утицаја ветротурбина на мерења 

и осматрања са метеоролошког радар Самош који би се доносио уз сагласност РХМЗ-а. 

Програм за ублажавање уочених утицаја ветротурбина на мерења и осматрања са 

метеоролошког радара Самош, инвеститор би доносио крајем сваке календарске године почев 

од краја прве године оперативног рада ветроелектране, на основу предходне урађене анализе 

уочених утицаја ветротурбина на мерења и осматрања са метеоролошког радара Самош која 

би се радила у сарадњи са корисником радара Самош. 
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11. ЗАКЉУЧАК 

 

 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине је у оквиру својих 

надлежности и у складу са пропозицијама Закона о процени утицаја на животну средину 

(''Службени гласник РС'', број 135/04 и 36/09), а на Захтев инвеститора, донело Решење којим 

се утврђује потреба израде и одређује обим и садржај Студије о процени утицаја на животну 

средину пројекта за изградњу ветроелектране „Ветрозелена“ на територији града Панчева 

(Решење број: 140-501-477/2022-05, од 18.05.2022. године). 

 

За потребе израде Студије, инвеститор је ангажовао фирме Пројектура д.о.о. и ЕКО ПЛАН из 

Београда, са богатим искуством у развоју пројеката ветроелектрана – аспект утицаја на 

животну средину, која је окупила мултидисциплинрани тим за израду предметне Студије. 

 

У фази припреме одговарајуће планске и техничке документације, инвеститор је урадио План 

детаљне регулације са извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину. За 

наведену планску документацију је спроведена процедура предвиђена легислативом а затим и 

усвојена („Сл. лист града Панчева“, бр. 25/21), након чега је Инвеститор обезбедио исходовање 

Локацијских услова ROP-PSUGZ-46852-LOC-1/2021 (број: 143-353-328/2021, од 11.07.2022. 

године) и свих решења, услова и сагласности релевантих надлежних институција као смернице 

за реализацију пројекта.  

 

Инвеститор је такође обезбедио Извештај Ревизионе комисије за стручну контролу техничке 

документације (Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број 143-

351-493/2022-04, од 07.10.2022. године). 

 

У процесу израде Студије коришћена је пројектна и друга документација с којом је располагао 

инвеститор, као и услови надлежних релевантних институција који су прибављени у редовном 

поступку. 

 

Посебна пажња у изради Студије посвећена је анализи стања животне средине на локацији на 

којој се планира изградња ветроелектране „Ветрозелена“ и њеном ширем окружењу, као 

основа за валоризацију простора и животне средине. По природи функционисања, 

ветроелектрана може имплицирати одређене негативне утицаје у животној средини, како у 

фази изградње (утицаји привременог карактера), тако и у фази његове експлоатације. 

Најдоминантнији негативни утицаји могући су у односу на летећу фауну, односно на 

орнитофауну и хироптерофауну. У том контексту је, у анализи стања, за потребе превентивне 

заштите летеће фауне, урађен једногодишњи мониторинг орнитофауне и хироптерофауне. На 

основу опсервација извршена је коначна просторна диспозиција ветротурбина, односно 

измештање одређених стубова са првобитних локација, на локације на којима је могућност 

угрожавања летеће фауне минимизирана, а резултати извршених опсервација инкорпорирани 

су у Студију о прецени утицаја на животну средину, као и у Анекс Студије. 

 

Након анализе стања животне средине и анализе пројектне и планске документације, извршена 

је вишекритеријумска евалуација активности на реализацији пројекта у односу на компоненте 

животне средине применом ''Леополдове матрице'' (Josimović et al. 2014. The Use of the Leopold 

Matrix in Carrying Out the EIA for Wind Farms in Serbia. Energy and Environment Research, Vol 

4, No 1. pp. 43-54. ISSN 1927-0569.  https://doi.org/10.5539/eer.v4n1p43). Као подршка 

примењеној методи, корипшћена су софтверска моделовања просторне дисперзије буке, 

ефекта треперења сенки, утицаја потенцијалних акцидентних догађаја. За потребе евалуације, 

из ширег списка потенцијалних фактора утицаја (угрожавања) који се могу очекивати за 

овакав тип интервенција издвојено је 9 могућих фактора које су заправо појединачне кључне 

https://doi.org/10.5539/eer.v4n1p43
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активности на реализацији пројекта ветроелектране „Ветрозелена“. Иако је за сваку ову 

целину могуће парцијално одређивати збирно, односно просечну оцену дејства (импакт 

фактор - ИФ), сматрамо да је њихово приказивање у целини, без парцијалне анализе, довољно 

сврсисходно и функционално. За поједине факторе се може рећи да носе исту или сличну 

информацију, па се чини да је оправдана и редукција њиховог броја. Чињеница је да неки од 

њих делују синергијски, међусобно појачавајући своја дејства и да се стога то поклапање 

информација мора задржати у анализи. Синтетски приказ фактора угрожавања је дат преко 

средњих вредности, а не преко збирне оцене која би се затим скалирала. Такође, раздвојене су 

физичке, биолошке и социо-економске компоненте животне средине на предметној локацији, 

а у оквиру њих је дефинисано укупно 17 компоненти животне средине.  

 

Резимирајући утицаје планираног пројеката на природу и животну средину констатовано је да 

су они прихватљиви и да ће бити сведени на готово теоријски ниво применом преко 60 

таксативно наведених мера заштите које су дефинисане у оквиру Студије, које ће се 

спроводити у свим фазама реализације пројекта. Поред тога, дефинисан је и одговарајући 

програмом праћења стања (мониторинг) животне средине на предметној локацији, како би се, 

посебно у оперативној фази пројекта, контролисале све активности које могу имплицирати 

утицаје на елементе животне средине. 

 

Сумарно гледајући, реализација планираног пројекта подразумева коришћење обновљиве - 

еолске енергије, уз примену чисте технологије за њену експлоатацију. У конкретном случају 

може се констатовати да су идентификовани негативни утицаји ограниченог интензитета, 

просторних размера и времена трајања и да су предвиђене адекватне мере заштите за њихово 

спречавање или минимизирање. Оваквом стању допринела је примена принципа превентивне 

заштите (Josimović B. Spatial aspects of the impact of wind farms on the environment. IAUS 2020, 

pp. 1-184. ISBN 978-86-80329-87-1. http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/545; Josimović 

and Pucar. The Strategic Environmental Assessment of Electric Wind Energy Plants: Case Study 

'Bavaniste' (Serbia). Renewable Energy 2010; 35: 1509-1519. 

https://doi.org/10.1016/j.renene.2009.12.005; Josimović et al. Strategic Environmental Assessment 

and the precautionary principle in the spatial planning of wind farms – European experience in Serbia. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021. Volume 136. 

https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110459) која је примењена у току развоја пројекта, као и 

сарадња са надлежним институцијама. 

 

Имајући у виду: 

 

➢ катактеристике планираног пројекта и стање животне средине на локацији,  

➢ резултате опсервације флоре, фауне и станишта,  

➢ резултате софтверско моделовања просторне дисперзије буке и ефекта треперења 

сенки, 

➢ резултате вишекритеријумске евалуације планираних активности на животну средину, 

➢ дефинисане мере заштите животне средине и програм праћења стања животне средине 

(мониторинг),  

➢ услове надлежних институција прибављених за потребе израде планске и пројектно-

техничке документације које су уграђене у техничку документацију, 

 

закључује се да ће пројекат ветроелектране „Ветрозелена“, у ширем контексту, остваривати 

одређене позитивне утицаје на квалитет животне средине, а да мањи идентификовани могући 

негативни утицаји неће оптеретити капацитет простора, поготово применом дефинисаних 

мера заштите које ће се спроводити у свим фазама реализације пројекта (у току изградње, 

експлоатације и након престанка коришћења ветроелектране). Из наведених разлога може се 

закључити да исти не представља значајан загађивач животне средине, да је његова 

http://raumplan.iaus.ac.rs/handle/123456789/545
https://doi.org/10.1016/j.renene.2009.12.005
https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110459
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имплементација у функцији реализације основних начела и принципа одрживог развоја и да је 

пројекат у ускладу са националном политиком у области примене обновљивих извора енергије 

и одговарајућом легислативом у области заштите природе и животне средине. Имајући све у 

виду, сматрамо да је предметни Пројекат у целости прихватљив са аспекта могућих утицаја на 

животну средину. 
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Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, број 135/04, 36/09 и 72/09 – 43/11-Уставни 

суд; 14/2016; 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон); 

Закон о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09); 

Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, број 36/09 и 88/10 и исправка 91/10 и 14/2016, 
95/2018 - др. закон и 71/2021); 

Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних станишта 

(„Службени гласник РС“ - „Међународни уговори”, број 102/2007); 

Закон о потврђивању Конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња („Службени гласник 

РС“, - „Међународни уговори”, број 102/2007); 

Закон о потврђивању Споразума о очувању афричко-евроазијских миграторних птица водених 

станишта. („Службени гласник РС“ - „Међународни уговори”, број 13/2018); 

Закон о потврђивању Споразума о очувању популација слепих мишева у Европи („Службени гласник 

РС“ - „Међународни уговори”, број 13/2018); 

Закон о заштити ваздуха („Службени гласник РС“, број 36/09, 10/2013 и 26/2021 - др . закон); 

Закон о заштити од буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 96/2021); 

Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 - др. 

закон); 

Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“, број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 - др. 

закони); 

Закон о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон);  

Закон о културним добрима (''Службени гласник РС'', број 71/94, 52/2011 - др. закони, 99/2011 - др. 

закон, 6/2020 - др. закон и 35/2021 - др. закон); 

Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука 

УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 

145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021); 

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења („Службени гласник РС“, број 36/09); 

Закон о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014, 95/2018 - др. закон и 40/2021); 

Закон о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 - др. закон); 

Закон о шумама („Службени гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 89/2015 и 95/2018 - др. закон); 

Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године 

(''Службени гласник РС'', бр. 101/15); 

Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне („Службени гласник РС“, 

број 31/05, 45/05-исправка, 22/07, 38/08, 9/10 и 69/11);  

Правилник о одштетном ценовнику за утврђивање висине накнаде штете проузроковане недозвољеном 

радњом у односу на строго заштићене и заштићене дивље врсте („Службени гласник РС“, број 

37/10); 

Правилник о специјалним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну 

комуникацију дивљих животиња („Службени гласник РС“, број 72/10); 

Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта за збрињавање заштићених дивљих 

животиња („Службени гласник РС“, број 76/10); 

Правилник о компензацијским мерама („Сл. гласник РС бр. 20/2010); 

Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне. („Службени гласник 

РС“, број 31/2005, 22/2007, 38/2008, 9/2010 и 69/2011); 

Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и 

садржаја студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 69/2005); 

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 

69/2005); 

Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива 

(„Службени гласник РС“, број 5/2010, 32/2016 и 98/2016); 

Правилник о критеријумима за издвајање типова станишта, о типовима станишта, осетљивим, 

угроженим, ретким и за заштиту приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово 

очување („Службени гласник РС“, број 35/2010); 

Уредба о еколошкој мрежи („Службени гласник РС“, број 102/2010); 

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

75/10 и 63/13); 

Уредбa о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, 

узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени гласник РС“, број 75/10);  
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Правилник о методологији за одређивање акустичких зона („Службени гласник РС“, број 72/10);  

Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (''Службени гласник РС'', 

број 92/2010 и 77/2021); 

Уредба о разврставању објеката, делатности и земљишта у категорије угрожености од пожара 

(„Службени гласник РС“, број 76/10); 

Измена и допуном Правилника о техничким нормативима за изградњу објеката високоградње у 

сеизмичким подручјима (''Сл. лист СФРЈ'', бр. 59/90); 

Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, начину и периоду 

њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 104/09); 

Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“, број 104/09); 

Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се 

може захтевати процена утицаја на животну средину („Службени гласник РС“,  број 114/08); 

Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и методама за њихово 

испитивање („Службени гласник РС“, број 23/94). 
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ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

 
➢ Локацијски услови ROP-PSUGZ-46852-LOC-1/2021 (број: 143-353-328/2021, од 

11.07.2022. године) са условима надлежних институција.  

 

➢ Решење Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине је 

којим се утврђује потреба израде и одређује обим и садржај Студије о процени 

утицаја на животну средину пројекта за изградњу ветроелектране „Ветрозелена“ 

на територији града Панчева (Решење број: 140-501-477/2022-05, од 18.05.2022. 

године). 

 

➢ Извештај Ревизионе комисије за стручну контролу техничке документације 

(Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број 143-

351-493/2022-04, од 07.10.2022. године). 

 

➢ Доказ о уплати административне таксе. 

 

➢ Графички прилог из Идејног пројекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


