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1

А:

Уводне напомене

Уговором бр. 93/11 од 07.07.2011. године, носилац пројекта „WindVision Windfarm A” d.o.o. из
Алибунара, улица Жарка Зрењанина бр. 10, поверио је предузећу ECOlogica URBO D.O.O. из Крагујевца,
ул. Саве Ковачевића 3/1, израду Студије о процени утицаја на животну средину пројекта изградње
енергетског објекта ветроелектране „Алибунар 1” у Банату.
Процедура процене утицаја на животну средину је дефинисана Законом о процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09), што подразумева процес који се састоји из више фаза.
Према Уредби о утврђивању Листе пројеката за које је потребна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС”, бр. 114/2008), предметни
пројекат се налази на Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину под
тачком 3. Подтачка 3), где су наведени уређаји за коришћење снаге ветра у циљу производње енергије
(фарме ветрењача) укупне снаге преко 10МW.
Конкретно, за предметни Пројекат Законом је прописано следеће:
Прва фаза представља подношење Захтева за одлучивање о потреби процене утицаја на животну
средину, који се оглашава у средствима јавног информисања на свим службеним језицима који су
заступљени у АП Војводина, оглашавање траје 10 дана. Захтев је поднет од стране носиоца пројекта и
садржи све битне елементе Пројекта који су од значаја за животну средину. Након истека времена за
оглашавање, издато је Решење о потреби процене утицаја и обиму и садржају студије о процени утицаја
на животну средину, које је било оглашено а правоснажно постало након 15 дана (Решењем бр. 130-5011818/2012-06 од 22.11.2012. године, Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту
животне средине, Нови Сад). На основу овог решења носиолац пројекта у обавези је да изради Студију о
процени утицаја на животну средину (у даљем тексту Студија) по садржају који је прописан Правилником
о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 69/05).
Друга фаза представља предају Студије на процедуру, што по Закону значи: јавно оглашавање које траје
20 дана на службеним језицима. За то време Студија је доступна свима, након чега се заказује јавна
расправа (на крају периода јавног оглашавање). На јавној расправи могу присуствовати сви
заинтересовани, грађани, НВО итд., могу постављати питања, а све примедбе подносе се у писаном
облику или се бележе у записник. Обрађивачи одговарају на питања, а обавезно присуствује и
представник Инвеститора (носилац пројекта). По завршеном јавном увиду и јавној расправи, Студија се
упућује Комисији на оцену. Надлежни орган може доставити Студију и институцијама од којих су
прибављани услови. Комисија доставља извештај са примедбама, сугестијама итд., и по томе се поступа.
Дакле, још у најранијој фази поступка и процеса процене утицаја јавност и локално становништво је било
упознато са планираним Пројектом, активностима у зони и локацији пројекта (вршена су осматрања птица
и слепих мишева, вршена су геодетска мерења и обележавања). Треба нагласити такође, врло је важна
чињеница, да је становништво било упознато и у периоду оглашавања Просторног плана општине
Алибунар о планираним зонама за ветропаркове.

А1:

Циљ израде Студије о процени утицаја на животну средину

Студија о процени утицаја ради се у складу са одредбама Закона о заштити животне средине („Сл.
гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11), Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.
гласник РС” бр. 135/04 и 36/09) и Правилника о садржини Студије о процени утицаја на животну средину
(„Сл. гласник РС” бр. 69/05), ради добијања сагласности од стране надлежног органа.
Савремени приступ очувања и заштите животне средине заснива се на концепту одрживог развоја, тј.
прихватљиви су сви пројекти - објекти и делатности који обезбеђују развој уз дугорочно коришћење и
очување природних ресурса и животне средине. Карактеристика ове стратегије је интегрални приступ
очувању животне средине, то значи да се уместо парцијалне анализе деловања објеката или делатности
на један сегмент животне средине разматрају сви аспекти интеракције (директне, индиректне,
краткорочне, дугорочне) објеката и делатности са животном средином, па се тек онда врши валоризација
планираних објеката и делатности.
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На основу напред изнетог може се закључити да је циљ процене утицаја да се на основу постојећег стања
- утврђене локације пројекта, изведених објеката и карактеристика делатности предметног пројекта,
постојећих података о простору, опсервације на терену, изврши процена могућих негативних утицаја на
животну средину, планирају, пројектују и реализују мере заштите како би пројекат био еколошки одржив
и прихватљив.

А2:

Методологија израде Студије

Основни методолошки приступ и садржај Студије, дефинисани су Законом о процени утицаја на животну
средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09) и Правилником о садржини Студије о процени утицаја на
животну средину („Сл. гласник РС” бр. 69/05).
За процену утицаја на животну средину, коришћене су методе дате у препорукама и упутствима Светске
здравствене организације (WHО), Европске фондације за хемијско инжењерство (EFCE), Агенције за
заштиту животне средине USA (ЕPA-USA) и Међународне организације за рад (ILO):


Environmental Impact Assessment of Urban Development Project, Guidelines and Recommendation,
WHО, 1995;



The Risk Assessment Guidelines, EPA Washington DC, 1986;



Environmental Impact Assessment, McGraw-Hill International edition, Sigapores, 1996;



Major Hazard Control, WHO, Geneve, 1990;



Методе за анализу хазарда, Техничко упутство за контролу хазарда, Међународна организација за
рад (ILO), Женева, 1990;



Методе за анализу ризика, Европска фондација за хемијско инжењерство (EFCE) Rugby, England,
1985;



Методе за анализу хазарда, Техничко упутство за управљање акцидентима, Washington, USA-EPA,
1989;



Директивa 2001/77/ЕС о промовисању производње електричне енергије из обновљивих извора
енергије;



Упутство за процену утицаја ветроелектрана на животну средину, UNDP, Mинистарство животне
средине и просторног планирања Републике Србије.

А3:

Садржај документа (Студије)

Циљ израде Студије о процени утицаја је да се сагледају могући утицаји и промене у животној средини од
стране предметног пројекта - делатности и активности на локацији. Уз евиденцију кључних недостатака у
систему заштите животне средине, предложене су мере које треба спровести у циљу минимизирања
негативних утицаја, односно достизања стандарда и захтева прописаних законском регулативом
Републике Србије, директивом 2001/77/ЕС о промовисању производње електричне енергије из
обновљивих извора енергије и Упутством за процену утицаја ветроелектрана на животну средину, UNDP,
Mинистарство животне средине и просторног планирања Републике Србије.
Предметни документ, односно Студију о процени утицаја чине следећа поглавља:
Поглавље А - представља Уводне напомене и упознавање са документом и циљом његове израде;
Поглавље 1 – Образложење потребе за предметним пројектом – представља упознавање са темом
Студије о процени утицаја, приказује податке о Носиоцу пројекта и упознавање са коришћеном
Законском регулативом и техничком и литералном документацијом;
Поглавље 2 – Описана је детаљно локација, односно потез на коме ће бити постављене
ветроелектране;
Поглавље 3 – Опис Пројекта – односи се на опис засноване „технологије”, коришћење енергије,
сировина, генерисање отпадних материја, утицај на чиниоце животне средине, као и оцену
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величине утицаја на орнитофауну и хироптерофауну извршену уз помоћ одабраних индикатора и
вредновања просторних раземера;
Поглавље 4 – приказане су алтернативе које су разматране и које се у тренутку израде студије;
Поглавље 5 – приказује стање чиниоца животне средине који могу бити изложени утицају услед
рада предметног Пројекта;
Поглавље 6 – описује могуе значајне утицаје Пројекта на чиниоце животне средине;
Поглавље 7 – приказује могуће удесне ситуације током рада предметног Пројекта;
Поглавље 8 – представља прописане све мере заштите животне средине које морају бити
испоштоване како би се сви потенцијални негативни утицају минимизирали и свели у законом
прихватљиве опсеге;
Поглавље 9 – представљен је еколошки мониторинг, који представља праћење стања животне
средине;
Поглавље 10 – нетехнички резиме података;
Поглавље 11 – представља податке о радном тиму који је израдио Студију.
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1.

Образложење потребе за предметним пројектом

Производња електричне енергије је из ветроелектрана је доживела велики раст у свету, нарочито у
последњих десетак година. Смањење ресурса извора примарне енергије (угаљ, нафта, природни гас),
као и повећање емисије емисије гасова стаклене баште доводи до глобалног загревања и климатских
промена, а које имају негативан утицај на животну средину.
Развијене земље и земље у развоју започеле су интензивну примену нових и обновљивих видова
енергије. Један од тих видова је и енергија ветра.
Европска Унија поставила је обавезујући циљ по коме 20% од укупне енергије треба да се произведе из
енергије ветра и других обновљивих извора до 2020. године. Како би се дошло до овог циља више од
1/3 европске потражње за електричном енергијом мораће се обезбедити из обновљивих извора, при
чему ће се, од укупно 20%, из енергије ветра обезбедити чак 12-14%. У Европи земље водиље у
производњи електричне енергије из енергије ветра су Немачка и Шпанија са 37,500 и 36,188 TWh, док
их Велика Британија следи са 9,259 TWh.
Из напред наведених разлога и у Србији ветроенергетика се намеће као нова грана за добијање
електричне енергије. Република Србија је крајем 2009. године по директиви Европске Уније из 2007.
године донела „Уредбу о мерама подстицаја за производњу електричне енергије коришћењем
обновљивих извора енергије и комбинованом производњом електричне и топлотне енергије”. На овај
начин су створени услови да се и у Србији граде ветроелектране.
Познато је да и у Србији постоје локалитети са потенцијалима погодним за коришћење енергије ветра.
Ветроелектране имају кратак период изградње, сезонска вршна производња поклапа се са сезонском
вршном потрошњом струје а нарушавање животне средине је минимално у поређењу са другим
енергетским објектима и технологијама.
Из свега овога предузеће „WindVision Windfarm A” d.o.o. из Алибунара, планира изградњу
енергетског објекта ветроелектране „Алибунар 1” у Банату.

1.1.

Основни подаци о Носиоцу пројекта

Основни подаци о Носиоцу пројекта приказани су у табели 1.
Табела 1: Информације о носиоцу пројекта

Пун назив Носиоца
пројекта:
Скраћени назив
Носиоца пројекта:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Телефон/фaкс:
Примарна делатност:
Одговорно лице:
Одговорни
представник:
Лице за контакт:
e-mail:

Подаци о Носиоцу пројекта
„WindVision Windfarm A” d.o.o. Алибунар,
Ул. Жарка Зрењанина бр. 10
„WindVision Windfarm A” d.o.o
Ул. Жарка Зрењанина бр. 10, 26310 Алибунар
20588551
106376086
011/32-83-527, 63-01-527
35.11- производња електричне енергије
Johan Wilfried Theo Vos, director
Ненад Милојевић
Неда Сретовић, 069/529-04-59
neda.sretovic@windvision.com

Компанија WindVision је независни произвођач енергије из обновљивих извора активна у Белгији,
Француској, Србији, Мароку и на Кипру. Компанија је специјализована за развој, финансирање, изградњу
и управљање ветроелектранама. WindVision је почео са радом 2001. године а његов оснивач је менаџмент
тим Eline Grupe (1999), консултантска кућа из области саветовања у искоришћавању потенцијала енергије
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ветра, и Vos Business Consulting NV (1996), фирма која окупља експерте из области енергетике и
телекомуникација. На овај начин оформљен је менаџмент тим који поседује синергију искуства у
развојним телекомуникационим пројектима, пројектима развоја енергије ветра, као и искуство у
специјализованим енергетским пројектима и менаџменту процеса реструктурирања. Стручни тим је
састављен од искусних инжењера са искуством у пројектима техничко - технолошког развоја,
комерцијалиста специјализованих за куповину локација, финансијских експерата и инжењера са широким
искуством у изградњи и управљању ветроелектранама.

1.2.

Списак законске регулативе коришћене при израду Студије

За израду Студије, коришћена је следећа Законска регулатива:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1.3.

Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11);
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09 и 64/10);
Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 91/10);
Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09);
Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10);
Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10);
Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/09);
Закон о потврђивању конвенције о очувању Европске дивље флоре и фауне и природних станишта
(„Сл. Гласник РС” – међународни уговори бр. 102/07);
Закон о потврђивању конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња („Сл. Гласник
РС” – међународни уговори бр. 102/07);
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр.
69/05);
Правилник о поступку јавног увида, презентацији и јавној расправи о студији о процени утицаја
на животну средину („Сл. Гласник РС”, бр. 69/05);
Правилник о раду техничке комисије за оцену студије о процени утицаја на животну средину („Сл.
Гласник РС”, бр. 69/05);
Правилник о регистру заштићених природних добра („Сл. Гласник РС”, бр. 30/92);
Правилник о заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
(„Сл. Гласник РС”, бр. 5/10 и 47/11);
Правилник о категоризацији заштићених природних добара („Сл. Гласник РС”, бр. 30/92);
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. Гласник РС”
бр. 72/10);
Правилник о аеродромима („Сл. Гласник РС” бр. 23/12);
Правилник о компензацијским мерама („Сл. Гласник РС” бр. 20/2010);
Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за
које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС”, бр. 114/08);
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 75/10);
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 11/10 и
75/10);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл. гласник РС” бр.
71/10).

Коришћена техничка документација и литература

При изради Студије, обрађивач је користио следећу документацију, планове, пројекте, литературу и
извештаје:
x
Извод о регистрацији привредног субјекта од дана 25.10.2013. године, Агенција за привредне
регистре, Београд;
x
Решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја на животну средину, број 130-501-1818/2012-06 од 22.11.2012. године Покрајински
секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду, АП Војводина;
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за комплекс "Ветроелектрана Алибунар" у КО Селеуш,
КО Владимировац и КО Нови Козјак бр. 350-5/2013-06-01 од 28.02.2013. године, Скупштина општине
Алибунар;
Решење о локацијској дозволи бр.130-353-24/2013-01 од 12.07.2013. године, Покрајински
секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, АП Војводина;
Мишљење у поступку издавања водних услова број I-1134/7-12 од 03.12.2012. године, Јавно
водопривредно предузеће Воде Војводине, Нови Сад;
Услови бр. 01650 од 04.12.2012. године ЈП „Емисиона техника и везе” Београд;
Решење бр. 716-07-0193/2012-0003 од 11.12.2012. год., Директорат цивилног ваздухопловства
Републике Србије;
Одговоор на захтев за издавање услова за потребе изградње пројекта ветроелектране „Алибунар 1”
на подручју између насеља Владимировац, Селеуш и Алибунар бр. 5.30.4-5294/2012 од 03.12.2012.
год., „Електровојводина” доо Нови Сад;
Услови за израду техничке документације ВЕ Алибунар 1 број III-18-03- од 13.11.2012. године, ЈП
Електромрежа Србије, Београд;
Решење број 487/18 од 22.10.2012. године, Завод за заштиту споменика културе у Панчеву, Панчево;
Коначни извештај археолошког рекогностицирања простора предвиђеног за комплекс ветропарка
Алибунар који се налази у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак, Завод за заштиту
споменика културе у Панчеву, Панчево;
Обавештење у вези са изградњом ветроелектране Алибунар 1 бр. 3555-4 од 20.12.2012. год. Управа
за инфраструктуру, сектор за материјалне ресурсе, Министарство одбране, Република Србија;
Обавештење у вези изградње комплекса ветроелектране „Алибунар 1” на подручју Селеуш и
Владимировац, општина Алибунар;
Информација о делу еколошке мреже АЛИ05 (Долина између Селеуша и Алибунара) бр. 03-612/4 од
26.02.2014. године, Покрајински завод за заштиту природе, АП Војводина;
Решење број 03-1343/2 од 09.10.2012. годнине, Покрајински завод за заштиту природе, АП
Војводина;
Решење о измени услова заштите природе за изградњу веторпарка Алибунар 1 у КО Владимировац и
КО Нови Козјак бр 03-1343/5 од 17.12.2012. год., Покрајински завод за заштиту природе, АП
Војводина;
Закључак о исправљању грешке у решењу бр. 03-1342/2 од 9.10.2012., бр.03-1342/6 од
28.03.2014.године, Покрајински завод за заштиту природе, АП Војводина;
Услови бр. 0701/7622 од 20.11.2012. год., ЈП Србијагас, Нови Сад;
Услови бр. 718/2012 од 20.11.2012. год., ЈП за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве
„Станоградња” Алибунар;
Услови бр. 329134/3 од 30.11.2012. год. Телеком Србија, Београд;
Услови бр. 817/12 од 27.12.2012. год., ДЈКП „Универзал” Алибунар;
Услови бр. 2012-133044/3 од 06.11.2012. год., ЈП ПТТ саобраћаја Србија, РЈ поштанског саобраћаја
Панчево;
План детаљне регулације за комплекс "Ветроелектрана Алибунар" у КО Селеуш, КО Владимировац и
КО Нови Козјак („Сл. Лист општине Алибунар” бр. 9/2013);
Једногодишњи мониторинг стања орнитофауне и хиптерофауне на подручју потенциалног ветропоља
„Алибунар” у Банату , јул 2011-јун 2012 - „Biotope” Београд;
Атлас ветрова АП Војводине, Факултет техничких наука Универзитет у Новом Саду и покрајински
секретаријат за енергетику и минералне сировине, Извршно веће АП Војводине, (децембар
2008.год.);
Упутство за процену утицаја ветроелектрана на животну средину, UNDP, Mинистарство животне
средине и просторног планирања Републике Србије;
Идејни архитектонско-грађевински пројекат ветроелектрана Алибунар 1, 1567.I.02.AG. – Институт
Кирило Савић, Београд, 2013.;
Идејни технолошко-машински пројекат ветроелектрана Алибунар 1, 1567.I.03.ТМ. – Институт Кирило
Савић, Београд, 2013.;
Идејни пројекат електроинсталација ветроелектрана Алибунар 1, 1567.I.04.4.ЕР. – Институт Кирило
Савић, Београд, 2013.
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1.4.

Очекиване користи од рада планираног Пројекта

Реализацијом планираног Пројекта, односно ветропарка „Алибунар” на предметној локацији, постигло би
се много позитивних аспеката:
¾ Ветроелектрана представљала би веома значајан извор електричне енергије у Републици Србији;
¾ Реализацијом пројекта била би знатно смањена зависност електроенергетског система од
фосилних горива;
¾ Ветроелектрана „Алибунар” знатно би утицала на смањење увоза електричне енергије из суседних
држава;
¾ Ветропарк би представљао туристичку атракцију Баната;
¾ Реализацијом ветроелектране и производњом електричне енергије на овај начин утицало би се на
смањењеу емисије гасова са ефектом „стаклене баште”, што је значајно за животну средину и
глобално загађење.
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2.

Опис локације

Носилац пројекта „WindVision Windfarm A” d.o.o. из Алибунара планира реализацију енергетског објекта
за производњу електричне енергије, односно ветроелектрану „Алибунар1” на подручју Баната. У плану је
реализација ветроелектране укупне снаге 99 MW, коју ће чинити 33 ветротурбине.
У Јужном Банату (Србија) на простору између места Алибунар и насеља Владимировци и Селеуш, на
пољопривредном земљишту предвиђена је изградња објекта за производњу електричне енергије из
обновљивих извора, коришћењем енергије ветра. Планирано је 33 ветрогенератора максималне укупне
инсталисане снаге до 99 МW. Насеља која окружују локацију повезана су мрежом општинских и
регионалних путева, а на локацији пројекта присутна је и мрежа атарских путева којима се омогућава
прилаз парцелама пољопривредног земљишта. Прикључак на државни пут IА реда Алибунар-Пначево
налази се на око 5 km од локације. Највећи део површина представља пољопривредно земљиште на којем
се узгајају различите врсте биљних култура.
Централним делом локације пројекта, у правцу североисток-југозапад пролази продуктовод G168.3 и
G114.3.
Локације ветротурбина обухватају појединачне стубове ветротурбина, укупно 33, као и радне платформе
димензија око 70m x 30m лоциране уз стуб, манипулативни простор са приступном саобраћајницом и
електромрежом за повезивање са трафостаницом. Ветротурбине планиране су на следећим катастарским
парцелама (табела 2, слика 1):
Табела 2: Катастарске парцеле на којима су планирани ветрогенератори
Редни број

Ознака из Плана

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

63
64
65
66
62
61
60
59
58
57
50
51
52
53
54
55
56

18

49

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

48
46
45
44
43
35
36
37
38
39
41

30

42

31
32
33

30
29
28
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Број парцеле

КО

3937/35
4070/16
4070/9
4070/22
3656/1
3675, 3674/2
3701, 3702
3727, 3728
3748
3771/1
3081
3231/1
3243
3267
3292
3312
3332/1, 3332/2
2590, 2591,
2592
2612/4
2809
3042/1
3007/1, 3006
2918/2
2870/1, 2870/2
2859
2841/1
3036
2699/2
2656
2573, 2574,
2575
11185/109
11183/9
11190/9

Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Владимировци
Владимировци
Владимировци
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Слика 1: Распоред ветротурбина у односу на положај катастарских парцела

Ветроелектрана "Алибунар 1" је сложен систем који производи електричну енергију и предаје је у мрежу.
Систем чине до највише 33 ветротурбина који имају своју зону за несметано функционисање, повезани у
највише 7 радијалних струјних кругова, подземном средњенапонском кабловском мрежом.
Сви радијални кругови су повезани на трансформаторску станицу "Владимировац 220/35 kV".
Подземна кабловска средњенапонска 35 kV мрежа и оптичка мрежа формирају се дуж атарских и
приступних путева до локације ветротурбина и повезују низове од 3 до 5 ветротурбина. Сваки од низова
представља засебан струјни круг и може бити засебна фаза изградње. Средином приступних, атарских
путева до ветротурбина, превиђена је траса каблова средином пута. На свим местима где могу бити већа
механичка напрезања, предвиђена је заштита од бетонских кабловица или ПВЦ цеви одговарајућег
пречника.
Каблови се постављају на дубини од минимум 1,2 m од завршног нивоа пута.
Редни број
1
2
3
4
5
6
7

Ознака из Плана
Број парцеле
СТРУЈНИ КРУГ 1
63
3937/35
64
4070/16
65
4070/9
66
4070/22
62
3656/1
СТРУЈНИ КРУГ 2
61
3675, 3674/2
60
3701, 3702
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Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
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8
9
10

59
58
57

12
13
14
15
16

51
52
53
54
55

17
18
19
20
21

56
49
48
46
45

11
22
28
29
30

50
44
39
41
42

23
24
25
26
27

43
35
36
37
38

31
32
33

30
29
28

СТРУЈНИ

СТРУЈНИ

СТРУЈНИ

СТРУЈНИ

СТРУЈНИ

3727, 3728
3748
3771/1
КРУГ 3
3231/1
3243
3267
3292
3312
КРУГ 4
3332/1,3332/2
2590, 2591, 2592
2612/4
2809
3042/1
КРУГ 5
3081
3007/1, 3006
2699/2
2656
2573, 2574, 2575
КРУГ 6
2918/2
2870/1, 2870/2
2859
2841/1
3036
КРУГ 7
11185/109
11183/9
11190/9

Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Селеуш
Владимировац
Владимировац
Владимировац

Локација се налази у југоисточном делу Баната и административно припада Јужнобанатском округу.
Општина Алибунар заузима територију површине 601 km2 и издужена је у правцу СЗ-ЈИ. Највиша тачка
достиже 168 m надморске висине (тзв. Горњи терен), док се најнижа тачка налази на 76 m надморске
висине (тзв. Доњи терен, некадашња водена површина). На подручју општине се налази 11 насеља.
Простор је подељен у 10 катастарских општина, од чега свако насеље, осим Девојачког бунара, заузима
подручје једне катастарске општине.
Насеље Алибунар, као центар општине, налази се око 60 km североисточно од Београда, око 70 km
источно од Зрењанина, односно око 140 km од Новог Сада. На око 50 km источно од Алибунара је
граница са Румунијом.
Локација на којој се планира реализација ветроелектране „Алибунар 1” налази се између насеља
Алибунар, Владимировац и Селеуш (слика 2). То је подручје претежно представљено пољопривредним
површинама. Шири предео одликује густа мрежа пољских земљаних путева, који служе за приступ
пољопривредним пољима. Као карактеристика се може навести потпуно одсуство дрвореда и живица уз
пољске путеве и објеката који би привлачили биодиверзитет, а природна вегетација се на ужем
истраживаном подручју своди на травне маргине.
Са друге стране шире подручје одликује неколико значајних природних станишта, а то су у првој мери
лесне долине источно и северозападно од пројектне локације и слатински и суви степски пашњаци уз
села.
Југоисточно на удаљености од око 5 km налази се Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара”
која представља једно од најзначајнијих подручја птица у Србији и међународно значајно подручје за
птице (IВА 015) у чијем је ужем пешчарском подручју забележено 167 врста птица.
На предметној локацији, нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве клизишта,
слегања терена, ерозије. Носивост терена је задовољавајућа. Са аспекта природних карактеристика и
одлика терена, на основу едификатора на локацији и у окружењу, може се констатовати да је локација
еколошки прихватљива и одржива уз обавезне мере заштите посебно на оне које ће се односити на
заштиту птица и слепих мишева.
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Слика 2: Положај ветроелектране „Алибунар 1” у ширем окружењу
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2.1.

Усклађеност са урбанистичком и планском документацијом

За локацију на којој је планирана реализација ветропаркова „Алибунар 1” и „Алибунар 2” („Алибунар 2”
није предмет ове Студије), урађен је План детаљне регулације (ПДР) за комплекс "Ветроелектрана
Алибунар" у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак („Сл. Лист општине Алибунар” бр. 9/2013).
План детаљне регулације израђен је на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за комплекс
"Ветроелектрана Алибунар" у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак („Сл. Лист општине
Алибунар” бр. 9/2011), коју је скупштина донела на седници одржаној 13.09.2011. године (слика 5).
Циљ израде Плана је дефинисање концепције уређења, организације и заштите простора у обухвату прве
фазе дефинисане Концептом плана а у складу са планираним садржајима и анализираним
карактеристикама, потенцијалима и ограничењима простора. Планом ће се дефинисати: предлог уређења
простора и организације планираних садржаја; површине и парцеле грађевинског и осталог земљишта
потребног за изградњу објеката у планском подручју; површине јавне намене у обухвату; коридори, трасе
и капацитети саобраћајне, техничке и комуналне инфраструктуре; начин спровођења Плана и остала
питања од значаја за израду Плана.
Приликом израде ПДР-а испоштоване су одреднице дефинисане планским основама вишег реда
Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. Гласник РС” бр. 88/10), Регионалним
просторним планом АП Војводине до 2020. године, Просторним планом општине Алибунар („Сл. Лист
општине Аибунар” бр. 12/12).

2.2.

Приказ потребних површина (m2) за реализацију Пројекта

Површина на којој се планира реализација ветроелектране „Алибунар 1” износи око 3000 ha. Локација
планиране ветроелектране се налази у изузетно равничарском пределу, на пољопривредном земљишту.
На овом подручју планирано је постављање 33 стуба ветрогенератора који имају своју зону за несметано
функционисање, повезани у највише 7 радијалних струјних кругова, подземном средњенапонском
кабловском мрежом.
За изградњу ветроелектране на предметној локацији, разматран је модел ветротубине данског
произвођача „VESTAS” V112-3.0. По одлуци инвеститора и услова на тржишту могу доћи у обзир и типови
других произвођача истих карактеристика.
Модел V112-3.0
IEC класа IIIa
Макимална висина највише тачке (m) 175
Максимална висина гондола (m) 119
Радијус ротора (m) 56
Номинална снага (MW) 3

2.3.

Основне морфолошке, геолошке, педолошке, хидрогеолошке и
сеизмолошке карактеристике терена

2.3.1. Морфологија
Простор предвиђен за изградњу ветроелектране представља наставак Делиблатске пешчаре, налази се на
подручју општине Алибунар, и припада југоисточном делу Панонске тектонске потолине. У морфолошком
погледу, простор представља зараван која се таласасто пружа од Алибунарске депресије ка реци Тамишу,
а настала је као последица геолошког састава и процеса који су се одвијали кроз дужи временски период.
Сам простор изграђен је од пренеогене подлоге, седимената неогена и квартарног покривача. С обзиром
да целу површину терена покривају наслаге које припадају различитим генетским типовима, то су од њих,
деловањем различитих геодинамичких процеса формирани различити облици рељефа као што су:
Делиблатска пешчара, лесне заравни, лесне терасе, рецентне и фосилне алувијалне равни и депресије.
Апсолутне коте у простору крећу се у границама од 75,00-80,00 m надморске висине у нижим деловима
терена, у зони Алибунарске депресије, све до 110,00-140,00 m метара надморске висине у вишим
деловима терена, односно на лесној заравни. Генерални нагиб микролокације, како у подужном, тако и у
попречном правцу је у границама од 3-5°, локално и до 15° (Ивандић & Мркоњић, 2011).
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Подручје општине Алибунар се налази у равничарском подручју Баната, захватајући један део
Делиблатске пешчаре. Пешчара у целости обухвата простор између Делиблата, Дубовца, Алибунара,
Банатског Карловца, Мраморка и Владимировца. Мишљења о морфогенези пешчаре су различита, али је
сигурно да су заступљене квартарне еолске и речне творевине. Извесну количину песковитог материјала
донеле су карпатске реке и Дунав, као и кошава, ветар ЈИ - СЗ правца који доминира на овом подручју и
који је развејавао речни нанос и акумулирао га до прве препреке, односно до простора на коме се данас
налази пешчара. Пешчара је заталасана, покривена многобројним фосилним динама, између којих се
налазе међудинске депресије. Дине су купасте, троугласте и попречног правца, што подручју даје извесну
рељефну сложеност. Живи песак пешчаре је последњих стотинак година стабилизован пошумљавањем и
култивисањем површина, па је пешчара знатно изменила свој првобитни изглед.
2.3.2. Геологија
Геолошку грађу овог подручја, на основу података раније спроведених истраживања, чине творевине
мезозојске старости, затим језерски неогени и квартарни седименти. Према спроведеним истраживањима
ови седименти заступљени су у површинском делу терена, до дубине од 25 m, а представљени су
плеистоценским и холоценским седиментима. Плеистоценски седименти изграђују највећи део простора
предвиђеног за изградњу новопројектоване ветроелектране „Алибунар 1”. Ови седименти су
представљени еолским песковима, лесом и лесоидним алевритима (слика 3).
На знатно ширем простору заступљени су и седименти холоценске старости, а чине их алувијални
седименти (пескови, алеврити и глине) западно од микро локације, док идући на исток, у зони одсека ка
Алибунару и Селеушу регистроване су појаве делувијалних и делувијално-пролувијалних седимената, као
и барске наслаге које се и данас стварају.

Слика 3: Геолошка карта локације ветроелектране „Алибунар 1”
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2.3.3. Педологија
Територија општине Алибунар се простире на педолошким творевинама које су се формирале на лесној
тераси, лесном платоу, алувијалној равни и еолским песковима. Различита морфолошка грађа терена
условиле су и формирање више типова земљишта. Земљиште изузетног квалитета, чернозем, представља
најзаступљенији основни тип земљишта овог подручја и заузима чак 62,17 % укупне површине. Ливадске
црнице (5,80 %) такође представљају првокласни тип земљишта, док су ритска земљишта (15,48 %)
потенцијално плодна, уз примену одређених агротехничких мера. Извесну површину општине Алибунар
заузимају слатине (9,24 %) и песковита земљишта (7,31 %).
2.3.4. Хидрогеолошке карактеристике
Хидрогеолошке одлике простора предвиђеног за изградњу ветроелектране „Алибунар 1” зависе од
специфичних елемената. У првом реду то су елементи који проистичу из геолошке грађе терена, али не
мањи значај имају и геоморфолошке карактеристике терена које посредно или непосредно утичу на
формирање одређених геолошких облика у појединим деловима терена (слика 4).
Површински део терена изграђују седименти квартара који су по литолошком саставу, углавном,
прашинасто-песковити са мање или више глиновите компоненте. Ови седименти, до дубине истраживања,
најчешће су примарне интергрануларне порозности, а у склопу истраживаног терена имају функцију
хидрогеолошког колектора-спроводника и представљају основни регулатор понирања воде ка подини
квартара. Геолошка грађа терена и својства литолошких комплекса условили су да се подземна вода
акумулира на знатно већим дубинама него што су то дубине изведених истражних бушотина. Међутим, то
не значи да се, локално, мање количине процедних и лутајућих вода не могу акумулирати у
приповршинским деловима терена који садрже повећан садржај глиновите компоненте (Ивандић &
Мркоњић, 2011).
На подручју општине Алибунар нема природних водотокова. Североисточну границу општине чини
вештачки канал Дунав-Тиса-Дунав. Анализама геолошке грађе и структуре подручја, дошло се до
закључка да су на њему заступљене две колекторске средине: први хидрогеолошки колектор, до 50 m
дубине терена испод површине, чије се прихрањивање врши искључиво инфилтрацијом падавина, а
пражњење у дубље слојеве, и други хидрогеолошки колектор, на дубини 90-130 m, који се прихрањује
углавном бочном филтрацијом са обода панонског басена, а празни се преко водозахватних објеката.
Воде ове издани су веома квалитетне за пиће, па је из тих разлога каптирана. Такође, кретање нивоа
подземних вода је у великој мери условљено магистралним каналом Дунав-Тиса-Дунав.
Због честог и интензивног плављења и забаривања земљишта, знатно су повећане и површине погодне за
развој ларви комараца, што може допринети њиховој масовној појави. Подземне воде не представљају
проблем на подручју општине, нарочито на Горњој тераси. Одређени проблеми су присутни због умањене
функције благовременог пријема и спровођења атмосферских вода и дренажне функције за пријем
подземних вода, а све услед нередовног одржавања каналске мреже (мелиоративних одводних канала,
подељених у неколико сливова за одводњавање). Услед тога, долази до закоровљавања и замуљења
канала, те нема дотока воде до црпних станица, па су обрадиве површине под водом.
На територији општине Алибунар налази се један од укупно шест привремено или трајно напуштених
локалитета лековите воде у Војводини. Термоминерална вода је експлоатисана са дубине 700-800 m.
Температура термалног извора у Алибунару износи 48˚C, а издашност бушотине (Је-17) је око 300 l/s.

Слика 4: Хидрогеолошка карта подручја ветроелектране „Алибунар 1”
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2.3.5. Сеизмолошке карактеристике
На основу сеизмичке рејонизације Републике Србије, подручје општине Алибунар налази се у зони могуће
угрожености земљотресом јачине 7˚MCS за повратни повратни период од 100 година (слика 8) и 7˚и
8˚MCS за повратни повратни период од 200 година. Појава земљотреса јачине 8˚MCS могућа је на ширем
простору насеља Алибунар.

Слика 5: Сеизмолошка карта подручја ветроелектране „Алибунар 1”

2.4.

Извориште водоснабдевања

Организовано снабдевање водом становништва насеља Алибунар отпочело је 1965. године, пуштањем у
рад прве фазе изградње водовода када је избушен један бунар, изграђена хидрофорска станица, довод
воде до центра и део водоводне мреже у централном делу насеља. Даље је вршено сукцесивно
проширење – доградња водоводне мреже која данас покрива читаво насеље и бушење једног броја
бунара који су и данас у експлоатацији, тако да се садашњи систем састоји од 2 бунара из којих се вода
путем дубинских пумпи, преко хидрофорске станице, потискује у водоводну мрежу прве висинске зоне
(доња тераса) и станице за подизање притиска из прве у другу висинску зону (горња тераса). Укупна
дужина изграђене водоводне мреже износи преко 12 500 метара у првој висинској зони и близу 5000
метара у другој висинској зони, а уграђене су цеви пречника од 40 mm до 150 mm различитог материјала
(ливено гвоздене, челичне поцинковане, PVC и азбест цементне). Обзиром да је мрежа релативно нова,
може се рећи да је део мреже од PVC-a у добром стању, што се не може рећи и за азбест цементну мрежу
и мрежу од челичних цеви.
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2.5.

Климатске, микроклиматске карактеристике и
метеоролошки показатељи

Анализа климатских елемената је извршена на основу података са станице у Банатском Карловцу за
период 1991-2006. године.
Температура ваздуха - Најхладнији су месеци јануар (0,5˚C) и децембар (1,2˚C), а затим се
температура пење, да би достигла максимум у јулу (22,1˚C). Апсолутни максимум забележен је у јулу
41˚C, а апсолутни минимум -22˚C у јануару, те апсолутна амплитуда износи 63˚C. Према подацима,
средњи датуми првог и последњег дана са минималном температуром <0˚C може бити у периоду од
22.10.-16.04., док је број дана без мраза нешто већи од пола године. Наиме, број мразних дана за период
од 1991.-2006. износи 80,8 дана просечно годишње. Просечан број ледених дана (са максималном
температуром ваздуха <0˚C) износи 18,4˚C, летњих дана (са максималном температуром ваздуха ≥25˚C)
просечно годишње 100,7 дана, док је број тропских дана (максималном температуром ваздуха ≥30˚C)
38,9 дана.
Падавине - Просечна годишња вредност суме падавина износи 619,1mm, највише у јуну 89,5mm, а
најмање у фебруару 23,8mm. Максимална дневна сума падавина у периоду 1991-2006. забележена је у
јулу и износи 92mm. Просечан годишњи број дана са падавинама t0,1mm износи 125,4, највише у априлу
12,5 дана. Просечан годишњи број дана са снегом 20,7 дана, а са снежним покривачем 31,2 дана.
Релативна влажност - Највећа релативна влажност је у децембру (83,9%), јануару (83,6%) и мају (око
64,7 %), док просечна годишња вредност износи око 72,6 % што је знак прилично сувог времена.
Минимална вредност релативне влажности износи 24,2% у априлу. Посматрано по годишњим добима
релативна влажност је највећа зими 81,4 %, у јесен 75,2 %, лети 67,2%, а најмања у пролеће 66,81 %.
Облачност и осунчавање - Средња годишња вредност облачности за Алибунар и околину износи 50%.
Облачност опада од зимских ка летњим месецима. Највећа је у децембру и јануару 69%, а најмања у јулу
39% и августу 32%. Број тмурних дана при средње дневној облачности од 80% и већој, износи 90,8 и
већи је од броја ведрих дана од 88,4 када је средња дневна
облачност једнака или мања од 20 %. Осунчавање је у тесној вези са облачношћу, тј. дужина осунчавања
је у обрнутој сразмери са облачношћу. Трајање сунчевог сјаја има велики значај за вегетацију и
здравствене прилике. Према подацима највећа осунчаност је у јулу и августу око 290h, а најмање у
децембру око 59,2h. Годишња просечна вредност је око 2166,7h сијања сунца или просечно 6h дневно.
На основу података можемо сматрати да је дужина осунчавања задовољавајућа.
Ветар - Општина Алибунар се налази у зони интезивног
јављања ветра. Према вредностима годишњих честина правцу
ветрова и тишина, највећу учесталост имају ветрови из
југоисточног правца 139‰ са просечном брзином од 5,5 m/s,
док је други по учесталости северозападни 117‰ са просечном
брзином од 3,6 m/s (слика 9). По месецима најветровитији су
новембар и децембар, а нешто мање март и април. Учешће
тишина је знатније у летњим месецима, а нарочито у јулу и
августу. Кошава је сув слаповит ветар, који утиче на исушивање
земљишта, док северац већином у летњим месецима доноси
пријатну хладовину и освежење често и са кишом. Просечан
број дана са јаким ветром (јачине 6 и више Бофора) у просеку
је заступљен годишње око 149,9 дана, а са олујним ветром (8 и
више Бофора) 30,1 дана.

Слика 6: Ружа ветрова за
подручје Алибунара
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2.6.

Флора, фауна, природне вредности, ретке и угрожене биљне и
животињске врсте, станишта, вегетације

Локација на којој се планира реализација ветропарка не припада заштићеним пределима нити се налази у
близини предела са изузетним одликама.
Најближе заштићено подручје је Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара”, који се налази на
око 5 km југоисточно од локације будућег ветропарка. Делиблатска пешчара је регистровано подручје од
међународног значаја за птице (IBA 015), у чијем је ужем пешчарском подручју забележено 167 врста
птица. Покрајински Завод за заштиту природе – Нови Сад издао је услове бр. 03-1343/2 од 09.10.2012.
год. (Закључак о исправљању грешке у решењу бр. 03-1342/2 од 9.10.2012., бр.03-1342/6 од
28.03.2014.год.) којих се носилац пројекта мора придржавати. Услови су дати у Прилогу Студије.
Биљни и животињски свет Баната има степски карактер. У ниским и влажним подручјима расту траве и
ритске биљке (трска, шевар, хигорфилне шуме). Лесне површине су под степском травом и житом.
Заслањена тла су под степском флором, травом и културом ораница (житом). Од укупне површине
Делиблатске пешчаре, шуме покривају око 60 %, жбунска вегетација близу 20 %, травна заједница око
14 % и око 5 % су остале површине. Садашње стање природних вредности Делиблатске пешчаре
резултат је дугогодишњег газдовања и антропогеног утицаја, нарочино на природне процесе. Жбунаста
вегетација се налази у експанзији, нарочито глог и клека, на површини под травним формацијама. Од
аутохтоних врста дрвећа карактеристични су: храстови, липе, тополе међу којима су неке групе старије
од времена последњег разарања екосистема и биоценозе Пешчаре. Од унетих врста доминантно место
има багрем, а затим црни и бели бор.
Делиблатска пешчара представља једно од најзначајнијих подручја птица у Србији, и међународно
значајно подручје за птице (IBA 015), у чијем је ужем пешчарском подручју забележено 167 врста птица.
Велики број врста је строго заштићен на основу Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених
и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Службени гласник РС”, бр. 5/10 и 47/11). Међу
њима, као изузетно значајне када је у питању могућа колизија са елисама ветрогенератора, издвајају се
орао белорепан (Haliaetus albicilla), орао крсташ (Aquila heliaca), степски соко (Falco cherrug), патуљасти
орао (Hieraelus pennalus), орао змијар (Circaetus gallicus), риђи мишар (Buteo rufinus), пегањ (Caprimulgus
europaeus), модроврана (Coracias garrulus) и пчеларица (Merops apiaster). Простори y околини
Делиблатске пешчаре (укључујући и предметни простор - предметну локацију) битни су миграторни
коридори и других крупних врста птица које нису непосредно везане за простор Резервата: ждрала (Grus
grus) неколико врста патака Anatidae и гусака Anseridae. Начин живота великог броја врста птица и
слепих мишева који настањују Делиблатску пешчару и околину подразумева да су им шумски простори
уточиште, а травни обрадиви отворени терени у окружењу простор за проналажење хране.
Постојећа намена површина на предметној локацији је пре свега пољопривредно земљиште.
Станишта заступљена на локацији предвиђеној за изградњу ветролелектране припадају групи станишта
која су окарактерисана као она која су настала претходним крчењем природне вегетације, и која се
одржавају редовним сечењем или обрадом земљишта - обрадиве површине и баште. На оваквим
стаништима доминирају зељасте биљке, док антропогени утицај представља главни еколошки фактор.
Издвајају се различити под-типови од којих се на пројектној локацији налазе:
x
x
x

Велике интензивне монокултуре (>25 ha),
Средње интензивне монокултуре (1-25 ha),
Мале интензивне монокултуре (<1 ha).

Доминирају засади сунцокрета (Helianthus annuuс) и кукуруза (Zea mays) али се јављају и мање
површине под пшеницом (Triticum spp.) и другим житарицама. На оваквим стаништима богатство фауне и
флоре зависи од интензитета пољопривреде и присуства граница са природном вегетацијом између
обрађиваних поља.

Слика 7, 8 и 9: Различита станишта на предметмој локацији
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Слика 10: Станишта у непосредној
близини будућих ветроелектрана
„Алибунар 1” и „Алибунар 2”
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Тип вегетације природно карактеристичан за цело подручје на коме се планира изградња ветропарка
припада свези Festucion rupicolae (континенталне степе и пашњаци на лесним платоима и пешчарама).
Најдоминантније врсте су вијук (Festuca rupicola) и ђиповина (Chrysopogon grillus). Овај тип вегетације се
развија на подручјима која се одликују изразито континенталном климом (топла, жарка лета, са кратким
сушним и дужим умерено сушним периодом, док је зима хладна, понекад веома оштра, и умерено влажна,
велике температурне амплитуде). Степска вегетација развија се на црници, односно чернозему
(најплодније земљиште) који се формира на лесу као матичној подлози. Данас су скоро све области под
черноземом претворене у обрадиве површине баш као и на локацији предвиђеној за изградњу
ветроелектране „Алибунар 1”.
У ближој околини самог подручја на коме се предвиђа изградња ветропарка својим карактеристикама и
разноврсношћу флоре и фауне издвајају се долине које су детаљније истражене. Ове долине које нису
под културним засадима представљају мале рефугијуме за врсте које природно расту на овом подручју.
Од животињског света на локацији предвиђеној за изградњу ветрелектране „Алибунар 1”, присутне су
различите врсте бескичмењака и кичмењака. Ветроелектрана „Алибунар 1” имаће највећи утицај на
фауну птица и слепих мишева. Из тог разлога је спроведен једногодишњи мониторинг у периоду од јула
2011. до јуна 2012. године. Мониторинг су обавили стручњаци компаније „Biotope” doo - Једногодишњи
мониторинг стања орнитофауне и хиптерофауне на подручју потенциалног ветропоља „Алибунар”, јул
2011. - јун 2012.
У близини локације планиране ветроелектране, односно у насељу Алибунар налази се станиште АЛИ05
(долина између Селеуша и Алибунара) површине од око 54,35 ha и заштићено је као део еколошке мреже
Републике Србије на основу члана 3, став 1, тачка 8 Уредбе о еколошкој мрежи („Сл. Гласник РС” бр.
120/2010). Мере заштите еколошке мреже налазе се у Прилогу 3 поменуте Уредбе. Станиште у оквиру
предметног полигона еколошке мреже представљају степе на лесу (80% површине), панонске шумо-степе
(15%) и шумарци (5%).
Строго заштићене врсте биљака (Правилник о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених
дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл. Гласник РС” бр. 5/2012) које живе на наведеном полигону
су између осталих: Allium paniculatum ssp., Taraxacum serotinum. Строго заштићене врсте инсеката на
наведеном станишту су: Saga pedo, док су посебно велике концентрације следећих строго заштиених
врста птица: степска трептељка Anthus campestris, пољска шева Alauda arvensis и мала шева Calandrella
brachydactyla. На овом простору живи и строго заштићена врсста сисара текуница Spermophilus citellus.
Информација о делу еколошке мреже АЛИ05 (долина између Селеуша и Алибунара) добијени су од
Покрајнскког Завода за заштиту природе бр. 03-612/4 од 26.02.2014. (у Прилогу Студије).
2.6.1. Преглед присутних строго заштићених и заштићених врста флоре и фауне
СИСАРИ
Строго заштићене врсте
Текуница (Spermophilus citellus) није забележена унутар подручја на којем се
планира изградња ветроелектране „Алибунар 1”. Популација мале густине је
забележена у долинама А и Б као и на ливадама у близини Владимировца.
Популација изузетно мале густине је забележена са десне стране пута који иде
од Алибунара до Иланџе. Популација велике густине је забележена у долини
Ц. Такође популација са изузетно великим бројем јединки је забележена у
околини Новог Козјака.
Слепи мишеви
Слепи мишеви су посебно праћени током годину дана, од јула 2011. до јуна
2012. на истраживаном подручју јер су нарочито осетљиви на присуство
ветроелектрана и зато што су све врсте строго заштићене.

На истраживаном подручју забележено је 15 врста слепих мишева:
¾
-

Слика 11: Текуница
Spermophilus citellus

13 из фамилије Vespertilionidae:
Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
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¾
¾

Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Vespertilio murinus
1 врста из фамилије Miniopteridae: Miniopterus schreibersii
1 врста из фамилије Rhinolophidae: Rhinolophus ferrumequinum

Слика 12: Barbastella
barbastellus

Слика 13: Траг јазавца (Meles meles)

Заштићене врсте
Сисари
Кртица (Talpa europea) је у малом броју идентификована унутар подручја предвиђеног за изградњу
пројекта. У околини пројектне локације је забележена у малом броју на пољопривредном земљишту и у
умереном броју на природним стаништима.
Шакал (Canis aureus) је забележен унутар области планиране за изградњу ветроелктране, близу јужне
границе. Такође је забележен и западно од границе подручја предвиђеног за изградњу. Ови налази су
углавном у виду трагова, али је такође пријављено да је виђен у мају 2012, а једном је виђен и у јулу
2011. године. Ова врста је заштићена али у одређеним условима може бити дозвољен лов исте.
Срна (Capreolus capreolus) је забележена у малом броју у оквиру граница области планиране за изградњу
ветроелектране, уз долине на истоку. Мала група је забележена у долини Б. Ова врста је заштићена али
под одређеним условима може бити дозвољен лов исте (у сезони лова).
Јазавац (Meles meles) је у великом броју идентификован широм пројектне локације и њеном окружењу.
Ова врста је заштићена али под одређеним условима може бити дозвољен лов исте (у сезони лова).
Укупно је пронађено 7 породица.
Лисица (Vulpes vulpes) је идентификована у умереном броју у границама области на којој се планира
изградња ветроелектране. Популација средње густине је забележена у ширем истраживаном подручју,
док је популација велике густине забележена на еколошком коридору, око језера и долина. Ова врста је
заштићена али под одређеним условима може бити дозвољен лов (у сезони лова).
Дивља свиња (Sus scrofa) је забележена у малом броју у оквиру граница области планиране за изградњу
ветрелектране и у њеном окружењу. Ова врста је заштићена али под одређеним условима може бити
дозвољен лов исте (лов у сезони).
Зец (Lepus europaeus) је забележен у малом броју унутар области на којој се планира изградња
ветроелектране и у њеном окружењу. Ова врста је заштићена али под одређеним условима може бити
дозвољен лов (лов у сезони).
ПТИЦЕ
Мониторинг птица је на истраживаном подручју обављан у периоду од једне године, од јула 2011. до јуна
2012. године, јер су птице нарочито осетљиве на присуство ветроелектрана.
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Забележено је 150 заштићених и строго заштићених врста птица. Од тог броја, на ужој области
истраживања забележено је 108 врста, а на средњој области истраживања 148 врста птица. У табели
испод је приказана динамика теренских истраживања обављених током једногодишњег мониторинга
птица.
Присутне строго заштићене врсте птица
На целој истраживаној области (ужа, средња и шира област утицаја) забележено је 125 строго
заштићених врста птица:

1

Tachybaptus ruficollis

мали гњурац

2

Podiceps cristatus

ћубасти гњурац

3

Podiceps nigricollis

црноврати гњурац

4

Phalacrocorax pygmeus

мали вранац

5

Egretta garzetta

мала бела чапља

6

Ardea cinerea

сива чапља

7

Casmerodius albus

велика бела чапља

8

Nycticorax nycticorax

гак

9

Ciconia ciconia

бела рода

10

Anser anser

дивља гуска

11

Tadorna tadorna

шарена утва

12

Anas strepera

чегртуша

13

Anas clypeata

пловка кашикара

14

Anas acuta

иљкан

15

Aythya nyroca

патка њорка

16

Pernis apivorus

осичар

17

Circaetus gallicus

змијар

18

Circus aeruginosus

еја мочварица

19

Circus cyaneus

пољска еја

20

Circus pygargus

еја ливадарка

21

Accipiter nisus

кобац

22

Buteo buteo

мишар

23

Aquila pomarina

орао кликташ

24

Aquila heliaca

орао крсташ

25

Aquila pennata

патуљасти орао

26

Falco tinnunculus

ветрушка

27

Falco vespertinus

сива ветрушка

28

Falco columbarius

соколић

29

Falco subbuteo

ластавичар

30

Falco cherrug

степски соко

31

Grus grus

ждрал

32

Crex crex

прдавац

33

Charadrius dubius

жалар слепић

34

Vanellus vanellus

вивак

35

Gallinago media

шљука ливадарка

36

Numenius arquata

велика царска шљука

37

Tringa erythropus

црни спрудник

38

Tringa totanus

црвеноноги спрудник

39

Tringa stagnatilis

танкокљуни спрудник

40

Tringa nebularia

кривокљуни спрудник
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41

Tringa ochropus

спрудник пијукавац

42

Tringa glareola

спрудник мигавац

43

Calidris alpina

црнотрба спрутка

44

Philomachus pugnax

спрудник убојица

45

Himantopus himantopus

властелица

46

Recurvirostra avosetta

сабљарка

47

Chlidonias hybrida

белобрка чигра

48

Columba palumbus

голуб гривнаш

49

Streptopelia turtur

афричка грлица

50

Cuculus canorus

обична кукавица

51

Tyto alba

кукувија

52

Otus scops

ћук

53

Athene noctua

мала кукумавка

54

Asio otus

утина

55

Caprimulgus europaeus

легањ

56

Apus apus

црна чиопа

57

Merops apiaster

пчеларица

58

Coracias garrulus

модроврана

59

Upupa epops

пупавац

60

Jynx torquilla

вијоглава

61

Dendrocopos major

валики детлић

62

Dendrocopos syriacus

сеоски детлић

63

Calandrella brachydactyla

мала шева

64

Galerida cristata

ћубаста шева

65

Lululla arborea

шумска шева

66

Alauda arvensis

пољска шева

67

Riparia riparia

брегуница

68

Hirundo rustica

сеоска ласта

69

Delichon urbica

градска ласта

70

Motacilla alba

бела плиска

71

Motacilla flava

жута плиска

72

Anthus campestris

степска трептељка

73

Anthus trivialis

шумска трептељка

74

Anthus pratensis

ливадска трептељка

75

Anthus cervinus

риђогрла трептељка

76

Lanius collurio

руси сврачак

77

Lanius minor

сиви сврачак

78

Lanius excubitor

велики сврачак

79

Troglodytes troglodytes

царић

80

Prunella modularis

попић

81

Turdus merula

кос

82

Turdus pilaris

дрозд боровњак

83

Turdus philomelos

дрозд певач

84

Turdus viscivorus

дрозд имелаш

85

Erithacus rubecula

црвендаћ

86

Luscinia megarhynchos

мали славуј

87

Phoenicurus ochruros

црна црвенорепка
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88

Saxicola rubetra

обична траварка

89

Saxicola torquata

црноглава траварка

90

Oenanthe oenanthe

белогуза

91

Panurus biarmicus

брката сеница

92

Locustella fluviatilis

цврчић поточар

93

Locustella luscinioides

обични цврчић

94

Acrocephalus schoenobaenus

трстењак рогожар

95

Acrocephalus arundinaceus

велики трстењак

96

Acrocephalus palustris

трстењак млакар

97

Hippolais icterina

жути вољић

98

Phylloscopus collybita

обични звиждак

99

Phylloscopus sibilatrix

шумски звиждак

100

Sylvia atricapilla

црноглава грмуша

101

Sylvia borin

сива грмуша

102

Sylvia communis

обична грмуша

103

Sylvia curruca

грмуша чаврљанка

104

Sylvia nisoria

пиргаста грмуша

105

Regulus regulus

краљић

106

Regulus ignicapillus

ватроглави краљић

107

Muscicapa striata

велика мухарица

108

Aegithalos caudatus

дугорепа сеница

109

Parus palustris

сива сеница

110

Parus major

велика сеница

111

Parus caeruleus

плава сеница

112

Sitta europaea

бргљез

113

Emberiza citrinella

стрнадица жутовољка

114

Emberiza cirlus

црногрла стрнадица

115

Emberiza hortulana

виноградска стрнадица

116

Emberiza melanocephala

црноглава стрнадица

117

Emberiza schoeniclus

барска стрнадица

118

Miliaria calandra

велика стрнадица

119

Fringilla coelebs

зеба

120

Fringilla montefringilla

северна зеба

121

Carduelis carduelis

штиглић

122

Carduelis chloris

зелентарка

123

Carduelis cannabina

конопљарка

124

Loxia curvirostra

крстокљун

125

Oriolus oriolus

златна вуга

Присутне заштићена врсте птица
На целој истраживаној области (ужа, средња и шира област утицаја) забележено је 25 заштићених врста
птица.
1

Phalacrocorax carbo

veliki vranac

2

Anser fabalis

guska glogovnjača

3

Anser albifrons

lisasta guska

4

Anas penelope

zviždara

5

Anas platyrhynchos

gluvara
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6

Anas querquedula

grogotovac

7

Anas crecca

krdža

8

Aythya ferina

riđoglava patka

9

Accipiter gentilis

jastreb

10

Perdix perdix

jarebica

11

Coturnix coturnix

prepelica

12

Phasanius colchicus

fazan

13

Fulica atra

liska

14

Larus michahellis

žutonogi sinji galeb

15

Larus ridibundus

rečni galeb

16

Streptopelia decaocto

gugutka

17

Passer domesticus

vrabac pokućar

18

Passer montanus

poljski vrabac

19

Sturnus vulgaris

čvorak

20

Garrulus glandarius

sojka

21

Pica pica

svraka

22

Corvus monedula

čavka

23

Corvus frugilegus

gačac

24

Corvus cornix

siva vrana

25

Corvus corax

gavran

Присутне строго заштићене врсте инсеката
Панонски скакавац (Acrida ungarica) (слика 14) је забележен у малом броју унутар области предвиђене за
изградњу ветроелектране као и у долинама А и Б.
Грабљива кобилица (Saga pedo) (слика 15) није забележена унутар области предвиђене за изградњу
ветроелектране, али је забележена у долини Б. Овај налаз је изузетно значајан јер указује на велику
природну вредност ове долине.

Слика 14: Панонски скакавац
Acrida ungarica
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Слика 15: Грабљива кобилица
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Присутне строго заштићене врсте водоземаца
Зелена крастача (Pseudepidalea viridis) забележена је у
малом броју унутар граница области планиране за изградњу
ветроелектране и у њеној околини у мају 2012, када је често
падала киша и било је пуно бара на путевима и стазама (слика
16).

Строго заштићене врсте гмизаваца чије је присуство је
очекивано
Степски смук (Dolichophis caspius) није забележен унутар
области предвиђене за изградњу ветроелектране, већ само на
природним стаништима у долини Б.

Слика 16: Зелена крастача
Pseudepidalea viridis

Пристне заштићене и строго заштићене биљне врсте
Унутар области
предвиђене за изградњу ветроелектране нису забележене заштићене нити строго
заштићене врсте биљака.
Ипак, занимљиве врсте су забележене у долинама А и Б што потврђује њихову високу природну вредност.
Строго заштићене врсте у долинама А и Б
x
Гороцвет (Adonis vernalis L.) фамилија Ranunculacea
x
Закржљала перуника (Iris spuria L. subsp. spuria) фамилија Iridacea
x
Металичасти лук (Allium paniculatum L. subsp. marginatum) фaмилијa Liliacea
x
Петроvaц (Agrimonia eupatoria Ledeb. subsp. grandis), фамилија Rosacea
2.6.2. Истраживања птица и слепих мишева 2011.-20112.
Обзиром да ветроелкране највећи утицај имају на орнитофауну и хироптерофауну за носиоца пројекта
урађен је једногодишњи мониторинг стања орнитофауне и хиптерофауне на подручју потенциалног
ветропоља „Алибунар”. Истраживања су обавили стручњаци компаније „Biotope” doo.
Истраживањ
покрива локацију предметног ветропарка „Алибунар 1”, и суседног ветропарка „Алибунар 2”, истог
носиоца пројекта.
Теренском раду је претходио и следио кабинетски рад, приликом којег су припремане ГИС подлоге за
теренски рад, проучавање релевантне литературе и анализа сакупљених резултата и њихово
организовање у базе података. Преглед динамике реализованих теренских активности по месецима дат је
у Табелама 4 и 5, где су представљени истраживачки дани и број сати проведен на терену.

Табела 4: Динамика теренских активности птица

месец
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
Фебруар
Март
Април
Мај
јун
УКУПНО

Дани у месецу
24,25,26
19,20,21
12,13,14
1,2,16
29
24,25
27
3,22,23,27,28,29
9,10,13
18,19,20,23,24,25
18,19,20,21
35
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Укупно дана
3
3
3
3
1
2
1
6
3
6
4
35

Укупно сати
34
30
26
12
9
19
9
42
29
48
28
286
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Табела 5: Динамика теренских истраживања слепих мишева

Датум

Цензусна тачка

19/08/2011

0.1, 0.2, 0.3

20/08/2011

0.4, 0.5, 0.7

21/08/2011

0.8, 0.9, 0.10, 0.11, 0.12

12/09/2011

1, 3, 5, 12, 14, 18

13/09/2011

2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17

18/05/2012

1B, 2B,

19/05/2012

3B, 4B

23/05/2012

5B, 6B

24/05/2012

7B, 8B

18/06/2012

1C, 2C

19/06/2012

3C, 4C, 5C, 6C, 9C,

20/06/2012

7C, 8C, 10C

Истраживане су следеће области (слика 17):
x

Ужа област истраживања укључује област пројекта и 1 km „тампон зону” около. Ово је област где
смо предузели систематску инвентаризацију птица, слепих мишева и текуница. Од станишта, овде
се налазе готово искључиво отворена поља (кукуруз, сунцокрет, пшеница) са ретким травнатим
површинама око стаза, укључујући и делове степе јужно од пројектне локације, као и делове
лесних долина на истоку.

x

Средишња област истраживања укључује област у радијусу од 5 km око граница пројектног
подручја. Ово је област где смо предузели инвентаризацију птица, слепих мишева и текуница на
местима од значаја. Ова места од значаја су природна станишта, углавном травне површине
присутне у долинама (које се налазе источно и северо-западно од пројектне локације), као и у
близини села (Владимировац, Селеуш, Алибунар и Падина), остаци природних станишта, водене
површине, села, раштркане површине под шумом и вештачке водене површине настале
индустријском активношћу фарме свиња. Унутар ове области утицаја, идентификовали смо
релативно важан еколошки коридор за птице и слепе мишеве.

x

Шира област истраживања укључује област у радијусу од 15 km око граница пројекта. Ово је
област где смо предузели инвентаризацију птица и слепих мишева само у заштићеним подручјима
(Делиблатска Пешчара) и истраживање текуница и степског сокола на местима од значаја за ове
врсте.
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Слика 17: Приказ уже (жута линија), средње (црвена) и шире (наранџаста)
истраживане области

2.6.3. Методе истраживања
Истраживања птица и анализа потенцијалних утицаја ветропоља углавном прате смернице препоручене
од стране Европске комисије (European Commission, 2010) и извештаја Birdlife-a Савету европе (Langston
et Pullan, 2003) али уз корекције у складу са осетљивошћу врста дефинисаној на основу познатог
морталитета по Deurr-u (2012) и одликама локалне орнитофауне. За мониторинг слепих мишева у Србији
пратили смо смернице објављене у 2011 (Пауновић, Карапанџа и Ивановић, 2011). Комбиновали смо
смернице из овог водича са другим водичима, углавном са Battersby (2010) и низом других докумената
објављених од стране Eurobats sekretarijata1.
Мониторинг и птица и слепих мишева вршен је употребом метода цензуса у тачки и ограниченог
трансекта.
Цензусне тачке су биране на начин који би најбоље покрио шире подручје да би се што прецизније
откриле шеме кретања врста кроз ово подручје, као и места задржавања птица. За цензус су коришћене
тачке које су на карти означене бројевима од 1 до 25 и које су равномерно распоређене по простору
ближе и даље околине потенцијалног ветропоља (слика 18).
Тачке су биране тако да се избегне блокирање прегледности видног поља од стране дрвореда, живица,
дина или шуме. Посебна пажња је била усмерена на што бољу покривеност свих присутних типова
станишта, али је такође гледано да све цензусне тачке буду лако доступне, у близини пољских путева.
Метода трансеката је коришћена за повезивање цензусних тачака и изузетно за картирање птица на
локацијама које нису обухваћене цензусним тачкама.
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Слика 18: Просторни распоред тачака центуса птица у односу на прелиминарни размештај турбина
ветроелектрана „Алибунар 1” и „Алибунар 2”

Мониторинг слепих мишева и коришћене методе су у највећој мери прилагођене специфичностима
пројекта ветропоља и локалне фауне слепих мишева, али поштују смернице задате релевантним
изворима.
Истраживање активности слепих мишева такође је вршено применом метода цензуса у тачки (пасивни
мониторинг) и малим делом применом трансеката. Цензус из тачке је вршен на укупно 20 тачака, у
трајању од 11 h на свакој тачки (слика 19). Одабир тачака је вршен на начин који би најбоље показао
улогу структура од значаја за слепе мишеве (живица, водених површина, дрвореда) и како би се
најефикасније установиле законитости њиховог коришћења терена.

Слика 19: Просторни распоред трансекта и тачака центуса слепих мишева у односу на
прелиминарни размештај турбина ветроелектрана „Алибунар 1” и „Алибунар 2”
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2.6.4. Опрема која је коришћена
За идентификацију птица коришћена је стандардна опрема за визелну
детекцију и идентификацију птица, као и звучна идентификација, а
кретање по терену је вршено највећим делом пешке, уз повремену
употребу возила.
Anabat BAT систем за детекцију ултразвучних оглашавања слепих
мишева користи софистицирани ултразвучни микрофон и касетни
интерфејс (слика 20). Постоје три главне компоненте система:
детектор, ZCAIM и софтвер који су комбиновани у једном кућишту.
x

BAT detektor stvara zvučni ekvivalent ultrazvučnog
detektovanog zvuka koji prima, konvertuje ga u električni
signal, a dalje prenosi pretvoren signal direktno na karticu.

x

CF ZCAIM чип проналази нулте пресеке, сече аудио
записе добијене са детектора на тим местима и
складишти их на компактну флеш картицу, одакле се
они даље могу лако користити на рачунару.

x

софтвер се даље користи за анализу података, а
производ су графикони који представљају забележене
звукове.

Детектор и ZCAIM могу бити остављени на терену и заштићени од
временских прилика, тако да могу да прате целу ноћ активност слепих
мишева чувајући податке на картицу компактне флеш меморије (попут
оних који се користе у камерама).

Слика 20: Детектор
„Anabat”

Максимална удаљеност на којој Анабат може да региструје слепе мишеве је 100 m или чак више за слепе
мишева са ниском фреквенцијом и гласним оглашавањем (Nyctalus, Eptesicus) и мање од 5 метара за
слепе мишева са високом фреквенцијом, тихим, или јако усмереним зовом (Rhinolophus или Plecotus). Угао
детекције Анабата је у виду купе са основним углом од 90 степени испред микрофона.
SM2BAT је ултразвучни уређај за надзор који се може користити за оба типа мониторинга слепих
мишева, активан (на трансектима) и пасиван (на фиксираним
локацијама) (слика 21). Он ради са мултидирекционим микрофоном
који је довољно осетљив да открије и најфиније звуке испуштене од
стране слепих мишева у свим правцима. Звуци слепих мишева се
евидентирају као 16-битни снимци пуног спектра који чувају детаљно
амплитуду и хармонију оригиналног звука и складиште те податке
везано за реалну временску скалу.
Активација и деактивација уређаја су аутоматске, а програмирани су
тако да се пале пола сата пре заласка сунца и пола сата након изласка
сунца, у зависности од географске позиције. Добијени графикони су
графичка представа забележених звукова и накнадно су софтверски
анализирани.
Опсег детекције SM2 уређаја је од 30 дo 100 m. За разлику од Анабат
уређаја, SM2 је опремљен омнидирекционим микрофоном.
Ниједан од ова два уређаја не може да снима активност слепих мишева
на 180 метара изнад нивоа тла, што је висина ротора. Из тог разлога,
важно је знати летне навике врста како би се на терену што прецизније
идентификовале оне врсте које лете у висини ротора (60 до 180 m).

Слика 21: Детектор
„SM2BAT”

Да би имали прецизније податке, могуће је да поставити SМ2 уређај на јарбол од око 100 метара висине
од тла. Међутим, ово је технички тешко, а јарболи, осим уколико су постављени специјално за SМ2, често
служе искључиво за мерење брзине ветра и недовољно су близу турбинама.
1) Ограничења Anabats-а:
Постоје ограничења у квалитету снимака:
x

није могуће разликовати врсте Myotis-a осим Myotis myotis и Myotis blythi.
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x

Није могуће разликовати:

-

Pipistrellus kuhlii и Pipistrellus nathusii

-

Eptesicus serotinus, Nyctalus leisleri и Vespertilio murinus

-

Plecotus auritus, Plecotus austriacus, Plecotus kolombatovicibus иi Plecothus macrobullaris али је
готово немогуће наћи последње две врсте у Кули

2) Ограничења SM2bat-a:
Постоје ограничења у квалитету снимака:
x

није могуће разликовати врсте Myotis-a осим Myotis myotis и Myotis blythi.

x

за род Plecotus: можемо направити разлику између Plecotus austriacus иi Plecotus auritus у 70%
случајева. Међутим, далеко теже је разликовати ове две врсте од Plecotus macrobullaris.

Када постоје несигурности у вези са врстама слепих мишева, стручњаци за слепе мишеве користе своја
знања из екологије врста у одређивању врста (станиште, понашање, географску распоређеност…).
2.6.5. Приказ броја забележених врста и врста од значаја по цензусним тачкама
У Табели 6 приказан је преглед броја забележених врста по цензусним тачкама у периоду од јула 2011.
до јуна 2012. на основу које се може видети да су места са највишим бројем забележених врста управо
оне цензусне тачке које се налазе на или у близини природних станишта (као и значајних хранилишта и
окупљалишта птица). Нарочито у овом смислу одскачу тачке 1 и 2 на којима је забележено 93, односно 90
врста. Ово се може објаснити чињеницом да цензусна тачка 1 у великој мери привлачи птице током
миграције, па је на овом локалитету забележен велики број птица водених станишта, нарочито у
миграторном периоду. Са друге стране, тачка два представља лесну долину, у којој можемо наћи читав
низ природних станишта, почев од влажних тршћака и забарених пашњака па све до шума и сувих степа.
По броју врста затим следе цензусне тачке 3, 4, 5, 6, 14 и 24, које све представљају природна станишта,
било да је у питању лесна долина (3), суве степе (4, 5 и 14), мозаична станишта (6) или влажне
слатинске ливаде (24).
Изузетак од правила да су природна станишта богатија врстама су тачке 22 и 23, обе лесне долине, али је
то вероватно последица малог броја посета. Оба локалитета су посећена по свега 3 пута.
Остале тачке одликује униформност у мањој или већој мери када је у питању састав и број забележених
врста (17-31), што је последица униформности агрокултурног станишта и равномерне дистрибуције врста
чија дневна и сезонска миграција не зависи од вегетације и врста које се хране и гнезде на отвореном.
Овде би једини изузетак била тачка 13, која се налази поред неодржаване плантаже лешника, па се овде
срећу неке врсте које нису типичне за окружење (нпр. Emberiza melanocephala).
Када су у питању циљне врсте, можемо рећи да је већина ових врста виђана релативно униформно широм
подручја, али са већим бројем налаза на југо-источном, западном и северноисточном ободу, који су за
неке од циљних врста јединствена места посматрања, овде укључујући и таложник свињске фарме код
Владимировца и лесне долине. Неке од врста су опет бележена на удаљеним цензусним тачкама, код
Новог Козјака (A.pomarina, A.heliaca) или на Делиблатској пешчари (A.pennata).

„WindVision Windfarm A” d.o.o

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње
енергетског објекта за производњу електричне енергије
ветроелектране „Алибунар 1” у Банату

31

Табела 6: Преглед броја забележених врста по цензусним тачкама

Ако је судити по саставу циљних врста бележених на критичним висинама, најосетљивија категорија су
птице грабљивице са 9/23 врсте (Табела 7). Са друге стране, ако доносимо суд на основу броја
посматрања, најосетљивији субјекти мониторинга јесу пољска шева, мишар, гавран, пчеларица и
ветрушка. Ово се може објаснити чињеницом да су најчешће врсте управо оне које користе отворена
агрокултурна подручја за гнежђење, лов или исхрану. Када гледамо број јединки бележен на критичним
висинама, најугроженији су у том смислу ждралови, пољске шеве, пчеларице и гуске, другим речима,
врсте за које је типична миграција у великим јатима у високом прелету. Изузетак од овог правила је
пољска шева која је у великом броју бележена на доњој граници критичне висинске зоне (изузетно до 80
m) јер је песма на тим висинама део територијалног понашања ове врсте.
Табела 7: Преглед броја забележених јединки/јата циљних врста на критичним местима

Име врсте
Alauda arvensis
Corvus corax
Buteo buteo
Merops apiaster
Falco tinnunculus
Falco cherrug
Vanelus vanelus
Grus grus
Anser anser
Ciconia ciconia
Circus aeruginosus
Anser albifrons
Tadorna tadorna
Aquila pomarina
Circaetus gallicus
Circus pygargus
Falco vespertinus
Anser fabalis

број посматрања
117
34
31
21
19
12
8
7
6
4
3
3
3
3
2
1
1
1

број јединки
119
51
40
290+
24
14
52
987
111
22
18
173
15
3
3
1
1
9
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Aquila pennata
Nycticorax nycticorax
Chlidonias hybrida
Aquila heliaca
Delichon urbica

1
1
1
1
1

1
9
1
1
70

На основи мониторинга орнито фауне које је рађен, у табели 8 дат је приказ бројности слепих мишева.
Табела 8: Приказ бројности слепих мишева на истраживаном простору

Врста

БРОЈНОСТ (на
истраживаном подручју)

1

Barbastella barbastellus

2

Eptesicus serotinus

3

Miniopterus schreibersii

4

Myotis daubentonii

средње

5

Myotis mystacinus

средње

6

Nyctalus leisleri

ниска

7

Nyctalus noctula

бројни

8

Pipistrellus kuhlii

средње

9

Pipistrellus pipistrellus

ниска
средње
ниска

ниска

10

Pipistrellus nathusii

11

Pipistrellus pygmaeus

ниска

12

Plecotus auritus

ниска

13

Plecotus austriacus

ниска

14

Vespertilio murinus

ниска

15

Rhinolophus ferrumequinum

ниска

средње

2.6.6. Међународни критеријуми угрожености и заштите
Црвена листа угрожених врста (IUCN 2011) најпознатији је светски списак угрожених врста и нижих
таксона. IUCN је поставио критеријуме за процену угрожености, а сви процењени таксони сврставају се у
једну од следећих категорија:
EX — таксони изумрли након 1500. (скраћеница потиче од енглеске речи Extinct); EW — таксон ишчезао у
природи (engl. Extinct in the Wild); CR — крајње угрожени таксон (engl. Critically Endangered); EN —
угрожени таксон (engl. Endangered) и VU — рањив таксон (engl. Vulnerable). LR — таксон у нижем степену
опасности (engl. Lower Risk), категорија која се даље дели на: LR/cd — таксон зависан од заштите (engl.
conservation dependent); LR/nt — скоро угрожени таксон (engl. nearly threatened); LR/lc — последња
брига (engl. least concern). Постоје и две додатне IUCN kategorije: DD — таксон са недовољно података о
угрожености (engl. Data Deficient) и NE - таксон није вреднован, или није евалуисан по IUCN
критеријумима (engl. Not Evaluated).
Birds in Europe (BiE2, BIRDLIFE INTERNATIONAL 2004) преглед је статуса заштите и стања популација
свих дивљих птица Европе, које дели на безбедне, ретке, проређене и врсте у опадању. Он идентификује
приоритетне врсте (врсте чија заштита спада у европску одговорност, или тзв. SPECovi) чије стање треба
поправити активностима заштите: SPEC 1 – европске врсте које треба штитити на глобалном нивоу; SPEC
2 – врсте које су концентрисане у Европи, а на европском нивоу имају неповољан статус заштите; SPEC 3
– врсте које нису концентрисане у Европи, и на европском нивоу имају неповољан статус заштите; NonSPECE – врсте које су концентрисане у Европи, а на европском нивоу имају повољан статус заштите;
Non-SPEC – врсте које нису концентрисане у Европи, а на европском нивоу имају неповољан статус
заштите; I на крају Not Evaluated (које нису валоризоване). Програм тако даје најважније смернице за
израду националних и европских програма заштите птица и одговарајућих регулатива, укључујући и
национални правилник о заштићеним врстама у Србијi (DULIC 2010).
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2.6.7. Процена ризика птица анализираног подручја
у односу на веторелектране
Овим мониторингом је утврђено да су на локацији ветропарка присутни представници 151 врсте птица.
Иако су неке од врста бележене свега једном, на ширем подручју ветропарка или присутне са изузетно
малим бројем јединки, може се рећи да ово подручје има одређени значај за птице што је посебно
изражено у пост-гнездећем периоду и током пролећне и јесење миграције. Истовремено, шире подручје
истраживања показује велики значај и када су у питању птице гнездарице.
Табела 9: Стање популација и заштићености птица
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Листа врста птица чији су припадници забележени на простору потенцијалног ветропарка Алибунар у
периоду од Јула 2011. до јуна 2012. Врсте са категоријама заштите у оквиру Директиве о очувању птица
Европске уније (BD; I, II/1, II/2, III/1), националног Закона о заштити природе (Заштита у Србији; строго
заштићена - SZ, заштићена - Z), Бернске (Берн; I, II, III) и Бонске конвенције (I, II) и статусима
дефинисаним од стране IUCN (Интернационална унија за очување природе) и BLI Birdlife International).
Тамним фонтом означене су врсте од значаја. Гнездећи статус врста је дефинисан врло једноставно, где је
ознаке G – гнездарица, mG – могућа гнездарица, а P означава пролаз у ширем смислу, било да је у
питању миграција, лутање или исхрана током гнежђења у околним подручјима.

Од 15 врста слепих мишева чија је активност забележена на истраживаном подручју, за 4 врсте постоји
умерена еколошка забринутост: Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii и Pipistrellus kuhlii.
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Табела 10: Стање популација и заштићености слепих мишева

LC: Најмања брига, NT: Скоро угрожена (Врсте које се могу сматрати угроженим од изумирања у
будућности али данас не испуњавају услове за ову категорију) DD: Мањак података, VU: Осетљива
2.6.8. Приказ угрожености врста од стране предметног пројекта
У овом поглављу циљне врсте су анализиране према евентуалној еколошкој забринутости коју би за ове
врсте ветропарк могао да изазове. У Табели 11 приказана је процена угрожености пројектом за све
значајне врсте забележене на истраживаном простору. Ниво ризика је оцењен са три нивоа, где је
највећи ниво ризика окарактерисан као „висок” (V), нешто мањи као „средњи” (S), а врсте за које је мала
вероватноћа да ће страдати од колизије или да ће трпети последице изградње пројекта, нису од великог
значаја за конзервацију или је место предвиђено за ветропарк без значаја за њихову екологију, ниво
ризика је оцењен као „низак” (N).
Табела 11: Преглед категорија угрожености птица пројектом са дефиницијама критеријума

Латински назив

Српски назив

Осетљивост

Бројност

Конзервациони
значај

Еколошка
забринутост

1

Phalacrocorax pygmeus

мали вранац

N

N

V

N

2

Egretta garzetta

мала бела чапља

N

N

S

N

3

Nycticorax nycticorax

гак

N

N

V

N

4

Ciconia ciconia

бела рода

N

N

V

S

5

Anser fabalis

гуска глоговњача

N

N

N

N

6

Anser albifrons

лисаста гуска

N

S

N

N

7

Anser anser

дивља гуска

N

S

N

N

8

Tadorna tadorna

шарена утва

N

N

N

N

9

Aythya nyroca

патка њорка

N

N

V

N

10

Pernis apivorus

осичар

N

N

V

S

11

Circaetus gallicus

змијар

N

N

V

S
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12

Circus aeruginosus

еја мочварица

S

N

V

S

13

Circus cyaneus

пољска еја

N

N

V

S

14

Circus pygargus

еја ливадарка

N

N

V

S

15

Buteo buteo

мишар

V

N

N

N

16

Aquila pomarina

орао кликташ

S

N

V

S

17

Aquila heliaca

орао крсташ

S

N

V

S

18

Aquila pennata

патуљасти орао

V

N

V

S

19

Falco tinnunculus

ветрушка

V

V

N

S

20

Falco vespertinus

сива ветрушка

V

N

V

S

21

Falco columbarius

соколић

N

S

V

S

22

Falco cherrug

степски соко

S

S

V

V

23

Grus grus

ждрал

S

S

V

S

24

Crex crex

прдавац

N

N

V

N

25

Vanellus vanellus

вивак

N

N

S

N

26

Gallinago media

шљука ливадарка

N

N

V

N

27

Numenius arquata

велика царска
шљука

N

N

V

N

28

Chlidonias hybrida

белобрка чигра

N

N

V

N

29

Tyto alba

кукувија

S

N

S

N

30

Caprimulgus europaeus

легањ

N

N

V

N

31

Merops apiaster

пчеларица

S

S

S

N

32

Coracias garrulus

модроврана

N

N

V

N

33

Calandrella brachydactyla

мала шева

N

N

V

N

34

Alauda arvensis

пољска шева

S

S

S

S

35

Riparia riparia

брегуница

N

N

N

N

36

Hirundo rustica

сеоска ласта

N

S

N

N

37

Delichon urbica

градска ласта

S

S

V

S

38

Anthus campestris

степска трептељка

N

N

V

N

39

Lanius collurio

руси сврачак

N

N

S

N

40

Miliaria calandra

велика стрнадица

S

S

V

N

41

Corvus corax

гавран

S

S

N

S

Конзервациони значај је оцењен према информацијама које су дате у Директиви о птицама (79/409/EEC),
извештајима Birdlife International и IUCN-u.
Као што се може видети из табеле 11, једина врста за коју постоји висока еколошка забринутост је
степски соко Falco cherrug.
У категорију умерено угрожених спада 16 врста, међу којима имамо птице грабљивице које се ретко срећу
на терену и на критичним висинама (еје, јастреб осичар и мали соко), врсте које су ретке или значајне
али нису бројне и нису бележене унутар ужег истраживаног подручја (Falco vespertinus, Aquila heliaca,
Aquila pennata, Aquila pomarina i Circaetus gallicus), ретке врсте које су бележене у малом броју изнад
истраживаног подручја у поређењу на ширу околину и околна природна станишта (ждрал, бела рода) и
певачице градска ласта и пољска шева.
За 24 циљне врсте, еколошка забринутост је оцењена као ниска. Њихов ниво угрожености је
окарактерисан као низак и то су врсте које се изузетно ретко срећу на подручју, слабо су осетљиве на
ветротурбине или се изузетно ретко налазе на критичним висинама (Phalacrocorax pygmeus, Egretta
garzetta, Nycticorax nycticorax, Anser fabalis, Anser albifrons, Anser anser, Tadorna tadorna, Aythya nyroca,
Buteo buteo, Miliaria calandra, Chlidonias hybrida, Tyto alba, Caprimulgus europaeus, Merops apiaster, Coracias
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garrulus, Calandrella brachydactyla, Riparia riparia, Hirundo rustica, Anthus campestris, Lanius collurio, Crex
crex, Vanellus vanellus, Gallinago media и Numenius arquata).
2.6.9. Врсте птица циљних за праћење утицаја ветропарка
Поједине врсте птица нађене на анализираном подручју,
односно будућој локацији ветропарка Алибунар могу се
издвојити на основу категорија датих у смерницама ЕС 2010
(табела 18) и размотрити околности потенцијалног ризика од
ветротурбина.
Високи ниво еколошке забринутости
Степски соко (Falco cherrug) - Једина врста за коју постоји
висока еколошка забринутост је Falco cherrug, а разлози за
ово су двојаки. Први разлог лежи у могућој колизији са
ветрогенераторима, јер губитак и једне јединке је велики
када знамо да се свега два пара гнезде на свега неколико
километара од истраживаног подручја. Чињеница је да врста
користи за исхрану станишта која су како у ужој, тако и у
широј зони истраживаног подручја, а истовремено ужива
бројне националне и интернационалне статусе заштите због
великог глобалног пада бројности популације. Такође,
чињеница је да ветропарк у одређеној мери угрожава врсту
Слика 22: Степски соко (Falco cherrug)
од које она зависи, Corvus corax. Стога, други разлог лежи у
губитку станишта. Наиме, уколико престане гнежђење гаврана на овом низу далековода, престаће убрзо и
гнежђење степског сокола.
Из ових разлога је еколошка забринутост од колизије и губитка станишта за ову врсту оцењена као
висока. Са друге стране, за ефекат баријере еколошка забринутост оцењена је као ниска. Узнемиравање
не би требало бити проблем за ову врсту, будући да су гнезда доста удаљена од турбина.
Умерен ниво еколошке забринутости
Бела рода (Ciconia ciconia) - Укупно је забележено 22 јединке у 4 наврата. Увек су у питању била мања
јата до 10 птица која су се линеарно кретала преко подручја. Изузетак је било највеће јато од 10 птица
које је кратко кружило изнад слатина североисточно од пројекта (CT 24). Два јата од 7 и 4 птице су
посматрана источно од пројектом захваћеног подручја. Веће јато је забележено код CT 8 (7 птица), а
мање код CT 2 (4 птице), оба у директном лету. Једна јединка је посматрана у директном лету између CT
10 и CT 11. Будући да је у питању SPEC 2 и Annex I (BD) врста, осетљива на ветрофарме, сматрамо да је
еколошка забринутост за ову врсту средња.
Пољска еја (Circus cyaneus) - Врста је бележена само једном на критичној висини, а укупно 7 пута.
Преосталих 6 посматрања, нису била на висини изнад 20m. Обично је посматрана у лову, а сва
посматрања су из октобра и новембра. Због малог броја налаза унутар пројектом захваћеног подручја (3)
и само једног у зони критичних висина, као и чињенице да је пољска еја SPEC 3 врста, која је присутна и
на Додатку И Директиве о птицама ЕУ, еколошка забринутост за ову врсту је оцењена као средња.
Еја лилвадарка (Circus pygargus) - Посматрана је само једна јединка изнад CT 2 у априлу месецу на
висини од око 100 m. Будући да је врста осетљива на ветротурбине, као и да се налази на Annex-у И
Директиве о птицама ЕУ уврштена је у списак врста од значаја. Са друге стране, уколико упоредимо овај
налаз са стаништима јужног дела пешчаре, где се може видети и до 20 јединки дневно, јасно је да овај
локалитет нема превелики значај и не представља стратешки значајан локалитет за ову врсту. Из тог
разлога сматрамо да је еколошка забринутост за ову врсту средња.
Орао кликташ (Aquila pomarina) - Орао кликташ је у Србији изузетно ретка врста, а чињеница да је три
пута посматран на ширем истраживаном подручју говори да ово подручје има одређеног значаја за ову
врсту. И поред овога, будући да је најближи налаз био удаљен скоро 5 km од најближе турбине,
еколошка забринутост за ову врсту је оцењена као средња.
Орао крсташ (Aquila heliaca) - Орао крсташ је у Србији изузетно ретка врста. Током периода истраживања,
је посматрана само једна јединка старости две године у марту код СТ 21. И поред високог локалног и
еђународног значаја ове врсте, оцена еколошког ризика је средња, јер је налаз доста удаљен од најближе
турбине, чак 7,26 km.
Патуљасти орао (Aquila pennata) - Једна јединка светле морфе ове врсте је посматрана у јуну код CT 5 у
лову на текунице и касније линеарном лету ка југу. Налази ове врсте на пешчари су бројни али претежно
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везани за њен јужни део и Мали песак, са друге стране канала (Вучановић et al, 2010). Будући да је врста
осетљива на ветротурбине (Durr, 2012), у Србији ретка и да је на Annex-u I директиве о птицама, али и да
је налаз удаљен више од 7 km од најближе турбине, сматрамо да је колошка забринутост за ову врсту
средња.
Еја мочварица (Circus aeruginosus) - Посматран је велики број јединки ове врсте током септембра, а у
октобру свега неколико примерака. Три пута је врста бележена у лету приближно доњој граници критичне
зоне, негде око 50-60 m висине. Насупрот овоме, велика већина јединки (19) су посматране у врло
ниском лету изнад тла приликом лова. Иако је ова врста еје донекле осетљива на ветротурбине (Durr,
2012), због малог броја налаза посматраних на критичној висини у поређењу са укупним бројем
посматраних јединки, утицај пројекта на ову врсту је означен као умерен.
Змијар (Circaetus gallicus) - У широј околини, врста је забележена 3 пута, од чега два пута у лету на
критичној висини. Два налаза су са обода ужег истраживаног подручја. Јувенилна птица је посматрана у
марту код CT 9 у врло високом прелету (oko 300 m). Други налаз је адултна јединка посматрана са
магистралног пута на висини од око 90 m, неких 4,5 km јужно од CT 19. Најинтересантнији налаз је из
јуна месеца код CT 2, где је јединка стара три или више година посматрана приликом лова, а касније и
линеарног лета ка северо-истоку. Овај налаз би могао да сугерише гнежђење у близини локације,
међутим гназдо није пронађено. Могуће је да се врста гнезди у Делиблатској пешчари. Друга опција је да
врста проводи лето и храни се на овом подручју, што је већ познато за ову врсту у Банату (Секереш,
2008). Будући да је у питању врста која је осетљива на ветротурбине, али свега једном забележена у
непосредној близини пројекта (око 1 km од најближе турбине) сматрамо да је еколошка забринутост
пројекта за ову врсту умерена.
Јастреб осичар (Pernis apivorus) - Посматрано је свега 2 јединке у августу месецу, а једна је забележена
на критичној висини при линеарном лету северно од СТ 13. Ова врста се налази на Додатку I Директиве о
птицама ЕУ и ретко се јавља на територији Војводине. Упркос чињеници да задржавање ове врсте на овом
простору није примећено, посматран је необично велики број јединки (2), те стога постоји умерена
вероватноћа да пројекат има утицаја на ову врсту.
Соколић (Falco columbarius) - Ова врста је уврштена у списак угрожених јер се потенцијално може наћи
на критичној висини, а налази се у Додатку I Директиве о птицама ЕУ. Није посматран ни један примерак
на критичној висини, али су 4 посматрана одмах испод доње границе. Од 11 налаза, 9 је унутар подручја,
па је еколошка забринутост за ову врсту оцењена као средња.
Ветрушка (Falco tinnunculus) - Углавном се може видети на нижим висинама али је забележено 19 налаза
лета ове врсте на критичној висини, од којих је 11 било у ужем истраживаном подручју. Због осетљивости
ове врсте на ветротурбине, сталног присуства на пројектом обухваћеном подручју, еколошка забринутост
за ову врсту је оцењена као средња.
Сива ветрушка (Falco vespertinus) - Само једна јединка је посматрана на критичној висини у мају месецу у
брзом прелету код CT 3. Статус ове врсте у свету је NT – скоро угрожена врста (IUCN Red List, у опасности
од изумирања, средње брз пад бројности популација), а њен опстанак у великој мери зависи од сивих
врана и гачаца. И поред овога, будући да у широј околини нису нађене колоније нити окупљалиште ове
врсте, као и да је забележен само један налаз, можемо врсту сматрати средње угроженом на локалитету.
Ждрал (Grus grus) - Врста је укупно забележена 9 пута, од чега су седам налаза била јата у лету на
критичној висини. Само један налаз (4 птице) из новембра је забележен унутар зоне захваћене пројектом
северно од CT 14. Остали налази су претежно бележени јужно и источно од истраживаног подручја код CT
1, CT 5, CT 2 и CT 24, а максимална величина посматраног јата је била на CT 24 (454 птице). Насупрот
овоме, у већем броју, ждралови су посматрани током исхране и удварања на слатинама јужно и северно
од Иланџе и та се места могу сматрати местима окупљања ове врсте, будући да су овде посматрани у
више наврата током марта месеца. Будући да су утврђена окупљалишта ждралова на ширем подручју
удаљена четири и више километара од најближе турбине, као и да је једино јато забележено унутар
подручја бројало свега 4 јединке, можемо рећи да је еколошка забринутост за ову врсту умерена.
Пољска шева (Alauda arvensis) - Забележено је 117 налаза ове врсте на критичној висини, увек око доње
границе (50-60 m). Будући да су јединке бележене сваки пут на истим цензусним тачкама, укупан број
забележених јединки вероватно није већи од 50. Са друге стране, само један мали део забележених
јединки је бележен на тачним локацијама турбина. У поређењу са укупним бројем забележених јединки
ове врсте,хомогеном дистрибуцијом и устином популације на ширем истраживаном подручју, овај број је
занемарљив у укупној гнездећој популацији ове врсте на истраживаном подручју. Врста је осетљива на
ветрогенераторе и често страда у колизији са лопатицама турбина, а густина популације опада на
оперативним ветрофармама (Pearce-Higgins et al, 2009). Према томе, еколошка забринутост за ову врсту
оцењена је као умерена за колизију, узнемиравање губитак станишта.
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Градска ласта (Delichon urbica) - Иако је врста само једном бележена на критичним висинама, у августу
месецу, сматрамо је за врсту умерене еколошке забринутости јер је осетљивија од осталих врста ласта на
ветротурбине, а присутна је на истраживаном локалитету у средње великом броју током миграције.
Гавран (Corvus corax) - На терену је укупно забележено 34 налаза у зони критичних висина. Ови налази
су претежно били лоцирани у близини гнезда или на хранилиштима и путу до истих. Међу циљним
врстама, ово је једна од најчешће бележених птица, а својим гнежђењем на високонапонским
далеководима, обезбеђује неопходно гнездеће станиште другим врстама. У првом реду, гнезда гаврана
користе степски соко и соко ластавичар, али и друге врсте. Ова врста је уврштена у значајне управо из
разлога што има велики еколошки значај. Будући да је популација гаврана у широј околини доста велика
и број птица константно велики, може се сматрати рањивом, управо из разлога што свега три пара гнезди
на далеководима, што је мали проценат у односу на опулацију. Еколошка забринутост за ову врсту је
оцењена као средња.
2.6.10. Процена ризика слепих мишева анализираног подручја
у односу на веторелектране
Мониторинг слепих мишева и коришћене методе су у највећој мери прилагођене специфичностима
пројекта ветропоља и локалне фауне слепих мишева, али поштују смернице задате релевантним
изворима. За мониторинг слепих мишева у Србији праћене су смернице објављене 2011. године
(Пауновић, Карапанџа и Ивановић, 2011). Комбиноване су смернице из овог водича са другим водичима,
углавном са Battersby (2010) и низом других докумената објављених од стране Eurobats секретаријата .
Од 15 врста слепих мишева чија је активност забележена на истраживаном подручју,
умерена еколошка забринутост: Nyctalus noctula, Eptesicus serotinus, Pipistrellus nathusii
Веома је важно за ове врсте да су турбине лоциране на минималној удаљености од
подручја од еколошке забринутости за слепе мишеве дефинисане овом студијом. Ово
за Nyctalus noctula који често лети на великим висинама.

за 4 врсте постоји
и Pipistrellus kuhlii.
200 m од границе
је нарочито важно

Табела 12. Преглед категорија угрожености птица пројектом са дефиницијама критеријума

Врста
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Barbastella barbastellus
Eptesicus serotinus
Miniopterus schreibersii
Myotis daubentonii
Myotis mystacinus
Nyctalus leisleri
Nyctalus noctula
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pygmaeus
Plecotus auritus
Plecotus austriacus
Vespertilio murinus
Rhinolophus
ferrumequinum

ниска
средње
ниска
ниска
ниска
висока
висока
висока
висока
висока
средње
ниска
ниска
висока

БРОЈНОСТ
(на
истраживаном
подручју)
ниска
средње
ниска
средње
средње
ниска
бројни
средње
ниска
средње
ниска
ниска
ниска
ниска

ниска

ниска

ОСЕТЉИВОСТ
(последица
екологије врсте)

НАЦИОНАЛНИ
ИУЦН СТАТУС

ЗАКЉУЧАК:
еколошка
забринутост

VU
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC,
LC
LC
NT
LC
LC

ниска
средња
ниска
ниска
ниска
ниска
средња
средња
ниска
средња
ниска
ниска
ниска
ниска

LC

ниска

Истраживано подручје не обилује слепим мишевима. Посматрани ниво активности изнад пољопривредног
земљишта је уједначено низак и може бити умерен на ретким местима где постоје травнати делови или
жбуње покрај путева. У ужој изучаваној области, ниво активности је такође уједначено низак изнад
пољопривредног земљишта студије области, а умерен изнад природнијих подручја. Делови долине који се
налазе источно и западно од пројекта укључени су у уско подручје области студије и омогућавају
интересантно станиште за слепе мишеве као и структура жбуња која се налази јужно од пројекта. У
средишњој изучаваној области, посматрали смо јаку активност изнад вештачке баре од фабрике свиња и
околине. Слепи мишеви прате природни пут састављен од делова травнатих површина и жбуња које се
налази око баре, као и у долинама. Активност је јака изнад овог коридора, а све слабија, како се удаљава
од њега или од баре. Има слепих мишева у околним селима који су видљиви нарочито у септембру током
периода парења. У широј изучаваној области, нисмо вршили детаљнију анализу слепих мишева, јер то
није било релевантно за пројекат.
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Ниска еколошка забринутост
Barbastella barbastellus: није осетљива на ветроелектране и више воли природна станишта као приобаља
или букове шуме на планинi (KARAPANDŽA, B., i PAUNOVIĆ, M., 2008,). Није бројна на локацији: само 3
зова су снимљена ван области пројекта. Међународни ИУЦН статус је следећи: „скоро угрожена”, а
популација се сматра у опадању, али у Србији њен IUCN статус сматра се осетљивим, иако јој је
популација стабилна. Еколошка забринутост за ову врсту у погледу пројекта је ниска.
Myotis daubentonii: није осетљива на ветроелектране, бројна је али само изнад баре и околине. IUCN
статус врсте је „најмања брига”, а популација је у порасту у Србији, као и у Европи. Еколошка
забринутост за ову врсту у погледу пројекта је ниска.
Myotis mystacinus: није осетљива на ветроелектране, бројна је али само изнад баре и околине, а
популација у Србији стабилна. IUCN статус врсте је „најмања брига” у Србији, као и у Европи , док је
тренд популације на међународном нивоу „непознат”, а у Србији стабилан. Еколошка забринутост за ову
врсту у погледу пројекта је ниска.
Miniopterus schreibersii: није осетљива на ветроелектране, и није бројна на локацији. Нађена је изнад
области пројекта два пута, а сви други снимци су направљени изнад природног коридора од баре према
долинама. Много више снимака направљено је током јесење миграције. У Србији се њена популација
сматра стабилном, а статус „најмања брига”, док је међународни статус „скоро угрожена” као и
популација. Еколошка забринутост за ову врсту у погледу пројекта је ниска.
Pipistrellus pipistrellus: је осетљива на ветроелектране, али врло их је мало снимљено у и око области
пројекта. IUCN статус врсте је „најмања брига”, а тренд популације стабилан док је стабилан/у опадању у
Србији. Еколошка забринутост за ову врсту у погледу пројекта је ниска.
Pipistrellus pygmaeus: умерено је осетљива на ветроелектране а нарочито ретка у области пројекта.
Међународни IUCN статус врсте је „најмања рбрига” а тренд популације непознат. У Србији, IUCN статус
није установљен јер не постоји довољно података, али се тренд популације сматра стабилним. Еколошка
забринутост за ову врсту у погледу пројекта је ниска.
Plecotus auritus: није осетљива на ветроелектране јер ниско лети. Није присутна у области студије, али
мало снимака је направљено изнад долина које се налазе источно од области пројекта. Иако је
међународни IUCN статус врсте „најмања брига”, а тренд популације стабилан, у Србији јој је статус
„скоро угрожена”, а популација стабилна/у опадању. Еколошка забринутост за ову врсту у погледу
пројекта је ниска.
Plecotus austriacus: није осетљива на ветроелектране јер ниско лети. Снимљена је у области пројекта у
септембру у малом броју. Међународни IUCN статус врсте је „најмања брига”, а тренд популације
непознат. У Србији, ИУЦН статус је „најмања брига”, а популација се сматра стабилном. Еколошка
забринутост за ову врсту у погледу пројекта је ниска.
Rhinolophus ferrumequinum: није осетљива на ветроелектране и није снимљена у области пројекта него
само изнад долина. Ова врста више воли природна станишта И мало је вероватно да лови изнад области
пројекта. Међународни IUCN статус врсте је „скоро угрожена”, а популација се сматра у опадању, али у
Србији јој је IUCN статус „најмања брига”, као и у Европи, али се у Европи популација смањује док је у
Србији стабилна. Еколошка забринутост за ову врсту у погледу пројекта је ниска.
Vespertilio murinus: је осетљива на ветроелектране, али снимљена активност на локацији била је веома
ниска током маја и јуна. Нађена је само изнад долина и близу баре. То је миграторна врста која користи
бару као миграторно одмориште и прати природни коридор. Међународни IUCN статус и у Србији је
„најмања забринутост”, а тренд популације стабилан на међународном нивоу, а у порасту у Србији.
Еколошка забринутост за ову врсту у погледу пројекта је ниска.
Nyctalus leisleri: је осетљива на ветроелектране, веома ниска активност је снимљена у области пројекта и
у околини. Оба IUCN статуса, у Србији и на међународном нивоу су „најмања забринутост”, у Србији је
тренд стабилан, а на међународном нивоу непознат. Еколошка забринутост за ову врсту у погледу
пројекта је ниска.
Средња еколошка забринутост
Nyctalus noctula: је веома осетљива на ветроелектране, услед летова на висини пропелера. Снимљена је
неколико пута, углавном на језеру, у околини природног коридора, али такође и неколико пута у области
пројекта. Врло је вероватно да јединке ове врсте буду убијене изнад области пројекта, и врло је важно да
се турбине сместе довољно далеко од баре и коридора. Са друге стране, ова врста се у Србији сматра
„широко распрострањеном, уобичајенон и бројном” (КАРАПАНЏА, Б., ет ПАУНОВИЋ, М., 2008.). Оба IUCN
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статуса, у Србији и на међународном нивоу су „најмања брига”, у Србији је популациони тренд стабилан,
а на међународном нивоу непознат. Еколошка забринутост за ову врсту у погледу пројекта је средња.
Eptesicus serotinus: је умерено осетљива на ветроелектране. Снимљена је углавном изнад баре, али
такође и на путу који ограничава област студије на северу. (19. јун, 2012.). Оба IUCN статуса, у Србији и
на међународном нивоу су „најмања брига”, у Србији је тренд стабилан, а на међународном нивоу
непознат. Еколошка забринутост за ову врсту у погледу пројекта је средња.
Pipistrellus nathusii: је осетљива на ветролектране, али је активност врсте на локацији умерена, већину
времена се налази изнад баре и у околини. Оба IUCN статуса, у Србији и на међународном нивоу су
„најмања забринутост”, у Србији је тренд стабилан, а на међународном нивоу непознат. Еколошка
забринутост за ову врсту у погледу пројекта је средња.
Pipistrellus kuhlii: је умерено осетљива на ветроелектране. У Србији је ова врста присутна у великом броју
у градовима (КАРАПАНЏА, Б., и ПАУНОВИЋ, М., 2008,) али по IUCN-у (AULAGNIER, E.F., et al., 2008) храни
се на разним стаништима, укључујући пољопривредне области, храни се ситним инсектима. Активност
врсте је умерена: веома активна и бројна изнад баре, а умерено бројна у њеној околини и ретко лети
изнад области пројекта. Оба IUCN статуса, у Србији и на међународном нивоу су „најмања брига”, у
Србији је тренд у порасту, а на међународном нивоу непознат. Еколошка забринутост за ову врсту у
погледу пројекта је средња.
2.6.11. Јесења миграција
Током јесење миграције, ниво активности је био низак, изнад пољопривредног земљишта области
пројекта, (неки слепи мишеви су снимљени током лова), умерен изнад природних подручја и веома висок
изнад баре и природног коридора.
Бара може да се сматра миграцијским одмаралиштем где се миграторне врсте састају, углавном су
Pipistrellus nathusii и Nyctalus noctula нађени у великом броју у септембру 2011. године. Ови слепи мишеви
били су присутни у много мањем броју у пролеће и лето што значи да је већина њих путовала на друге
локације за период пред рађање младих и период храњења.
У селима Владимировац, Алибунар и Селеуш која се налазе око области пројекта, слепи мишеви су
показивали репродуктивно понашање са мужјацима који су певали како би привукли женке.
Можемо закључити да су бара и коридор локације од значаја за слепе мишеве током јесење миграције.
2.6.12. Пролећна миграција и период храњења
У мају за пролећну миграцију, и у јуну за период храњења, ниво активности био је доста нижи него током
јесење миграције.
Ниво активности био је низак изнад области пројекта, низак до умерен у природним подручјима, и висок
изнад баре и коридора, иако не тако висок као у септембру 2011. године.
Можемо закључити да су бара и коридор од нижег значаја за слепе мишеве током пролећне миграције и
периода храњења.

2.7.

Изглед предела

Предеона анализа - издвајање и картирање граница предела и његових морфоструктурних јединица ради
проучавања карактеристика, дијагнозе, одређивања стања и могућности промене, а у циљу разраде
препорука за оптимално уређење.
2.7.1. Карактеристике пејзажа
Терен подручја планираног за изградњу вектроелектране је део Панонске низије, са специфичним и
веома униформним пејзажом. Генерално, пејзаж локације и њеног окружења је типичан за равницу чије
се земљиште користи у пољопривредне сврхе. Карактеристике пејзажа су: релативно раван и једноличан
терен са минималним променама надморске висине на целом подручју.
Земљишни прекривач зависи од сезоне у години и биљних култура које се узгајају на пољопривредном
земљишту. Подручје на ком је планирана изградња ветроелектране има веома оскудну аутохтону
вегетацију. У непосредној близини се издвајају две долине које нису обрађиване и на којима се срећу
фрагменти степске вегетације.
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2.7.2. Површина земљишта
Анализирана локација је типично равничарско подручје где преовлађује пољопривредно обрадиво и
необрадиво земљиште. Доминирају засади сунцокрета (Helianthus annuuс) и кукуруза (Zea mays) али се
јављају и мање површине под пшеницом (Triticum spp.) и другим житарицама. Локални, атарски,
неасфалтирани путеви пресецају предметну локацију и омогућавају прилаз ораницама.
Југоисточно на удаљености од око 5 km налази се Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара”,
подручје изграђено од еолског песка са израженим облицима динског рељефа и карактеристичним
пешчарским, степским и шумским екосистемима које се простире на површини од око 350 km. Дински
рељеф протеже се у правцу југоисток-северозапад и у појединим деловима има надморску висину од око
200 m.
2.7.3. Шема коришћења земљишта
Шема коришћења земљишта има велики утицај на изглед предела. Локација у целини обухвата
пољопривредно земљиште од кога највећу заступљеност имају оранице и баште са учешћем од око 80 %
док су ливаде и пашњаци заступљени са око 15 %.
Остале површине су под воћњацима, виноградима, трстицима и барама. Највише ораничних површина
захватају ратарске културе, где доминира производња кукуруза на око 55% површина, док се пшеница и
јечам гаје на око 10 % укупних површина
2.7.4. Насеља
Локација на којој се планира реализација ветроелектране „Алибунар 1” налази се између насеља
Алибунар, Владимировац и Селеуш (слика 2, страна 11).
Алибунар је градско насеље у општини Алибунар у Јужно-банатском округу и представља општински
центар. Алибунар потиче још из турског периода. На том месту је био је неки Алијин бунар, по коме је и
добио име. Кроз Алибунар пролази значајна друмскa саобраћајница Београд-Панчево-Алибунар-ВршацТемишвар, као и железница која такође спаја Београд и Темишвар.
Владимировац је веће насеље од Алибунара, али није општински центар.
Селеуш је најмање насеље од ова три која окружују планирану ветроелектрану.
Ово су типично равничарска насеља.
2.7.5. Путеви и инфраструктура
Предметно подручје карактерише постојање релативно развијене мреже искључиво атарских односно
некатегорисаних путева. Путеви су већином са земљаном подлогом и омогућавају приступ њивама.
Фактичке (топографске) трасе атарских путева се готово нигде не поклапају са њиховим катастарским
парцелама.
Државних и општинских путева нема. Државни пут IА реда бр. 3, Панчево - Вршац директно тангира
простор плана са јужне стране.
2.7.6. Оцена карактера предела
Изглед предела на планираној локацији уклапа се у контекст ширег подручја у смислу пропорције,
топографије, визуелне равнотеже, текстуре. Тако да се може рећи да је локација добар избор са овог
аспекта.

2.8.

Преглед непокретних културних добара

У периоду од 23.07.-09.10.2012. године цео простор на коме је планирана реализација ветроелектране
„Алибунар 1” је у целости изрекогносциран па се са сигурношћу може утврдити археолошка слика за све
ветрогенераторе од број 1 до број 33 и трасе инсталација у КО Селеуш.
Рекогносцирањем трасе између ветростубова и простора предвиђеног за ветростубове нису констатована
постојања археолошких налаза, што је такође потврђено Условимае завода за заштиту споменика културе
у Панчеву бр. 487/18 од 22.10.2012. године. Услови се налазе у Прилогу Студије.
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Ако се у току евентуалних накнадних радова и ископавања на локацији наиђе на археолошка налазишта
или друге трагове ранијих култура, носилац пројекта је дужан да одмах обустави радове, обавести
надлежни Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи, да се сачува
на месту и у положају у којем је откривен.

2.9.

Намена површина, супраструктура и инфраструктура

Према наведеној технолошкој организацији, карактеристичне технолошке целине у оквиру комплекса
ветроелектране су следеће:
Локације ветрогенератора – Састоје се од: платформе са стубом ветрогенератора и помоћног платоа.
Платформа са стубом ветрогенератора се састоји од: темељног платоа са стубом и манипулативног платоа
испред стуба са ободним дренажним каналима за одвођење атмосферских вода ширине ≈1m. Све
платформе су приближно правоугаоног облика са директним приступом на атарски пут. Платформа са
стубом ветрогенератора представља фиксни елемент комплекса.
Помоћни плато представаља привремени садржај на који се у фази изградње постављају елементи опреме
за уградњу (сегменти стубова, елисе и др.).
Kабловска мрежа – Служи за повезивање ветрогенератора са трафо-станицом и састоји се од подземних
електроенергетских водова напонског нивоа 35 kV, којима је сваки појединачни ветрогенератор повезан
са трафо-станицом. Конфигурација кабловске мреже и пресек сваке деонице ће бити одређени
оптимизационим поступком узимајући у обзир распоред стубова, носивост каблова, правце саобраћајница
и катастарских парцела, тако да се минимизирају инвестициони трошкови и губици електричне енергије у
мрежи. Каблови се, по правилу, до трафо-станице воде у коридорима атарских путева на дубини од мин.
0,8 m. У циљу смањења дужине и губитака у мрежи, могуће је вођење каблова и кроз парцеле
пољопривредног земљишта до атарског пута, када се за ове делове траса установљава право службености
пролаза, у складу са Законом и важећим прописима. Каблови ће бити полагани директно у земљу, а начин
полагања и укрштања са другим инсталацијама (нафтоводна, телекомуникациона, путна, итд...) треба да
буде у свему у складу са важећим прописима, стандардима и препорукама.
ТС 220/35kV, 2х150MVA „Владимировац” – Постројење трафо-станице је лоцирано у средишњем делу
комплекса ветроелектране и уз крајњу западну границу обухвата, у циљу минимизације инвестиционих
трошкова у кабловску мрежу и минимизације губитака електричне енергије у кабловској мрежи. Комплекс
постројења ТС је приближних димензија 230х90 m и површине ≈1,82 ha и састоји се од: 220 kV
постројења на отвореном, 35 kV постројења смештеног у згради, командно-погонске зграде ТС,
манипулативних, саобраћајних, паркинга и уређених зелених површина. За функционисање садржаја у
оквиру комплекса обезбеђује се потребна интерна инфраструктура (водовод, канализација,
телекомуникациона и НН мрежа). НН мрежа се напаја из трансформатора за сопствену потрошњу 35/0,4
kV који је прикључен на разводно постројење 35 kV, а који се налазе у оквиру трафо-станице.
Атарски приступни путеви – Представљају мрежу постојећих атарских путева који су у функцији
ветроелектране и који служе за приступ свакој платформи ветрогенератора и комплексу трафо-станице
како у фази изградње тако и у фази експлоатације.
У фази изградње овим путевима допрема се опрема до појединачних локација ветрогенератора. С обзиром
на сложену технологију транспорта опреме (условљену специјализованим возилима за вангабаритни
терет), утврђена је генерална шема транспорта, која предвиђа допремање опреме од Луке Панчево,
државним путем IА реда бр. 3 (Панчево – Вршац) до Владимировца, односно до главног приступног пута
комплексу ветроелектране - атарског пута у плану означеног са С 01. Овај пут је главна веза државног
пута и мреже атарских путева којима се приступа трафо станици и појединачним локацијама стубова
ветрогенератора a у складу са динамиком њихове изградње.
Анемометарски стубови – У фази отпочињања рада комплекса ветроелектране, односно почетка
производње и пласмана електричне енергије из ветроагрегата у преносни систем, може доћи до колебања
напона и снаге струје, до коначне стабилизације система. За потребе контролисања и корекције
елемената система, а у циљу успостављања његове стабилности за редован рад, у оквиру комплекса
ветроелектране се предвиђа могућност постављања појединачних анемометарских стубова као садржаја
привременог карактера, који ће служити за мерење актуелних карактеристика ветра у предметном
подручју. Висина ових стубова је око 120 m, а њихове локације унутар комплекса ће се дефинисати у
складу са усвојеним распоредом стубова ветрогенератора и технолошко¬инжењерским захтевима у
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погледу микролокацијских карактеристика ветра, на основу чега ће бити могуће дефинисати и њихове
припадајуће катастарске парцеле.
Саобраћајна инфраструктура
Предметно подручје карактерише постојање релативно развијене мреже искључиво атарских односно
некатегорисаних путева. Путеви су већином са земљаном подлогом и омогућавају приступ њивама.
Планом се задржавају сви постојећи атарски путеви.
За постојеће атарске путеве који нису планирани као приступни у функцији комплекса ветроелектране,
задржава се постојећи ранг, коридор и застор.
За постојеће атарске-приступне путеве који су у функцији комплекса ветроелектране планирна је
реконструкција до потребне ширине и носивости за предвиђена транспортна возила. Интервенције на
овим путевима подразумевају ојачање коловозне конструкције и рехабилитацију по одредбама Закона о
јавним путевима или радове на изградњи односно реконструкцији по одредбама Закона о планирању и
изградњи. Врста интервенције зависи од датих услова у техничкој документацији коју ће Инвеститор
поднети у циљу добијања потребних дозвола.
Главни приступ комплексу ветроелектране остварује се преко прикључка постојећег атарског пута, ознаке
у плану С 01 (катастарска парцела 8267 КО Владимировац), на државни пута 1А реда бр.3 (Панчево Вршац) на оквирној стационажи km 48+890, са леве стране пута у правцу раста стационаже у овиру
катастарске парцеле државног пута бр. 8236 КО Владимировац.
Најближи стуб ветрогенератора удаљен је од државног пута IА реда бр.3 (Панчево-Вршац) око 2 km чиме
је остварен услов минималне удаљености од спољне ивице земљишног појаса (путне парцеле), а изван
заштитног појаса предметних државних путева и појаса контролисане изградње који износи мин. 1 висина
стуба ветрогенератора укључујући и ротациони елемент (у конкретном случају мин 200 m).
Интервенције у оквиру катастарске парцеле државног пута бр. 8267 КО Владимировац, у зони
прикључења атарског пута изводе се у две фазе и то:
У првој фази, приликом извођења радова на постављању ветрогенератора, геометрија прикључка је
прилагођена кретању меродавног вангабаритног возила којима се допремају делови ветрогенератора. С
обзиром да се транспорт елемената планира искључиво из правца Панчева, у овој фази се формира се
проширење са геометријом кривине радијуса од највише 50 m само у правцу Панчева. Ово проширење је
привременог карактера (током извођења радова) и подразумева враћање у првобитно односно
пројектовано трајно стање након завршетка грађевинских радова на формирању комплекса
ветроелектране.
У другој фази, планира се коначна реконструкција постојећег прикључка са геометријом кривина радијуса
18 m на постојећи државни пут како би се омогућио приступ теретних возила на одржавању трафо
станице и ветрогенератора.
За потребе несметаног одвијања транспорта, уз атарске путеве се на сваких приближно 500 m предвиђа
формирање ниша за мимоилажење специјализованих транспортних возила, димензија 5х50 m које су
привременог карактера и укидају се након изградње комплекса.
Електроенергетска инфраструктура
У обухвату плана налазe се делови трасе 35 KV далековода Алибунар-Самош и Алибунар–Качарево, који
су од великог значаја за напајање околних насеља. Трасе далековода простиру се у северном и јужном
делу плана и пролазе кроз катастарске општине Селеуш, Нови Козјак и Владимировац.
У планском обухвату се, у функцији инфраструктурног комплекса ветроелектране, предвиђа изградња
следеће електроенергетске инфраструктуре и објеката:
-

мрежа електроенергетских каблова ДВ 35kV, који повезују ветрогенераторе са планираном ТС
220/35 kV ''Владимировац''; ови каблови предвиђају се као подземни, положени у коридоре
атарских приступних путева у граници Плана, односно изузетно, у коридоре утврђене у оквиру
пољопривредног земљишта;

-

ТС 220/35 kV, 2х150MVA ''Владимировац'', из које се трансформисана електрична енергија преко
надземног прикључног ДВ 220kV пласира у преносни електроенергетски систем; комплекс трафостанице је лоциран уз крајњу западну границу обухвата Плана и заузима површину од 1,82 ha; С
обзиром на планирана 66 ветрогенераторска стуба, укупни производни капацитет комплекса
ветроелектране у оквиру Плана износи ~198 MW.
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-

интерне подземне електроенергетске мреже напонског нивоа до 1 kV за потребе објеката у оквиру
комплекса трафо-станице, која се напаја из трансформатора сопствене потрошње 35/0.4kV у
оквиру трансформаторског постројења.

Нафтоводна инфраструктура
Кроз простор Општине Алибунар (КО Владимировац и Селеуш) пролази део постојећег продуктовода ХИП
„Петрохемија Панчево” (Панчево-Темишвар) у дужини од око 8,5 km који није у функцији.
Водопривредна, водоводна и канализациона инфраструктура
У обухвату Плана детаљне регуалације који је рађен за предметно подручје 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).
У граници Плана не постоје изграђени капацитети водоснабдевања, нити мрежа примарне водоводне и
канализационе инфраструктуре.
Комунална инфраструктура се планира искључиво за опслуживање објеката у оквиру комплекса трафостанице. С обзиром да у граници подручја Плана не постоји изграђена мрежа комуналне инфраструктуре,
Планом се предвиђа да се потребе за овом инфраструктуром обезбеде локално, у оквиру парцеле трафостанице, и то:
-

санитарна вода – изградњом бунара у оквиру парцеле и интерне водоводне мреже до планираних
објеката;

-

вода за потребе хидрантске мреже у комплексу – коришћењем воде из изграђених бунара или
изградњом засебних извора (бунара) технолошке воде за ове потребе, у оквиру комплекса, и
одговарајуће хидрантске мреже;

-

фекална канализациона мрежа – изградњом водонепропусне септичке јаме у оквиру ТС и интерне
канализационе мреже од објеката до јаме.

Телекомуникациона инфраструктура
У обухвату Плана не постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура.
Основну телекомуникациону мрежу у ТС 220/35 kV Владимировац чини веза остварена преко оптичког
кабла на ДВ 220 kV (OPGW). Преко те везе оствариће се функције:
-

говорне везе,
преноса података за даљински надзор и управљање ТС и ветроелектраном,
преноса сигнала за рад уређаја за заштиту рада ДВ и ТС,
веза према Интернету.

Као резервне, предвиђене су телекомуникационе везе преко две независне мреже мобилне телефоније.
У оквиру постојећих коридора приступних атарских путева планирана је мрежа оптичких каблова
(постављена подземно, дуж сваког енергетског 35kV кабла) који служе за управљање, регулацију и
заштиту ветрогенератора.
С обзиром на наведено, за прикључење планиране ТС 220/35kV на телекомуникациону мрежу није
неопходна претходна изградња међумесног оптичког кабла планираног Просторним планом општине
Алибунар. У случају реализације наведеног међумесног оптичког кабла, прикључак је могуће остварити у
коридорима постојећих атарских путева у складу са техничким условим добијеним од надлежног органа
власника оптичке мреже.
Телекомуникациону мрежу изградити у складу са развојем оптичких мрежа на територији општине
Алибунар.
Гасоводна инфраструктура
У обухвату Плана не постоји изграђена гасоводна инфраструктура.
Са еколошког аспекта, опремљеност локације омогућава безбедан рад Пројекта уз примену мера
превенције, спречавања, отклањања и минимизирања потенцијално штетних утицаја на животну средину.
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2.10. Социо – економске карактеристике
2.10.1. Подручје утицаја
Социо-економски утицаји могу бити примарни, секундарни и терцијални. У случају планираног
ветроелектране „Алибунар 1” примарни утицај би био утицај на најближа насеља, односно на
Владимировац и Алибунар. Подручје секундарног утицаја, првенствено се односи на економске утицаје и
инфраструктуру и има шире деловање, односно регионални значај. У овом случају обухвата целокупну
општину Алибунар. Подручје терцијалног утицаја има још шире деловање и односи се на национални
ниво, односно утицај планираног ветропарка са аспекта развоја Републике Србије.
2.10.2. Демографске карактеристике, густина становања, насељености и концентрације
становништва на локацији и непосредном окружењу
На локацији на којој је планирана реализација ветроелектране нема стамбених објеката, као ни других
индустриских и производних објеката и садржаја. Зоне становања, односно насеља Владимировац,
Селеуш и Алибунар налазе се јужно, северно и источно од локације (слика 2).
Локација територијално припада општинском центру Алибунар. Сва насеља - локалне заједнице
гравитирају ка општинском центру и функционално су повезана са њим. Центар општине је усмерен ка
регионалном центру Вршац (делимично ка Зрењанину и Панчеву), а за задовољавање потреба вишег реда
ка макрорегионалном центру Нови Сад и државном центру Београд (високо специјализовано здравство,
високо и специјално образовање, извесни садржаји у области културе, спорта, информатичке делатности,
комуникација и сл).
Демографске карактеристике за општину Алибунар, као општи показатељ насељености у ширем
окружењу предметног комплекса могу се приказати на основу резултата Пописа из 2007. године (табела
21).
Табела 13: Систематски списак насеља Републике Србије по окрузима и општинама - Републички завод за
статистику (2007. година)
Назив округа
Јужно-банатски
округ
Јужно-банатски
округ
Јужно-банатски
округ

Назив општине

Назив насеља

Број
становника

Број
домаћинстава

Алибунар

Алибунар

3431

1166

Алибунар

Владимировац

4111

1295

Алибунар

Селеуш

1340

412

Табела 14: Удео старосних група у укупном становништву

Насеље

Број
Удео (%)
становника

Општина Алибунар
20,151
100
Алибунар
3,007
100
Банатски Карловац
5,082
100
Владимировац
3,868
100
Добрица
1,076
100
Иланџа
1,422
100
Јаношик
966
100
Локве
1,772
100
Николинци
1,131
100
Нови Козјак
636
100
Селеуш
1,191
100
Извор : Републички завод за статистику, 2012.
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Одрасли
(изнад 18
година, %)

Просечна
старост

82,29
83,7
84,53
79,03
81,88
83,47
83,44
82,11
78,96
83,18
80,77

43,5
42,9
44,2
41,7
44,5
45,5
44,3
44,4
41,5
45,3
42,9

Радно
способно
становништво
(15-65, у %)
66,08
69,97
68,61
65,23
61,62
63,15
67,08
62,19
63,31
63,52
64,65
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Становништво у насељу Алибунар веома је нехомогено, а у последња три пописа, примећен је пад у броју
становника.
Етнички састав према попису из 2002. године
Срби
Румуни
Роми
Мађари
Словаци
Македонци
Југословени
Црногорци
Хрвати
Муслимани
Немци
Албанци
Словенци
Бугари
непознато

2.052
960
87
61
46
43
42
11
11
11
7
3
2
2
11

59,80%
27,98%
2,53%
1,77%
1,34%
1,25%
1,22%
0,32%
0,32%
0,32%
0,20%
0,08%
0,05%
0,05%
0,32%

График промене броја становиника током 20. века

Демографија
Година Становника
1948.
3616
1953.
3811
1961.
3705
1971.
3951
1981.
3803
1991.
3738
2002.
3609
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Етнички састав становништва у насељу Владимировац такође је веома мешовит, уз српску већину, а у
последња четири пописа, примећен је пад у броју становника.

Етнички састав према попису из 2002. године
Срби
Румуни
Роми
Мађари
Македонци
Југословени
Хрвати
Словаци
Црногорци
Словенци
Власи
Немци
Бугари
Чеси
Муслимани
Албанци
непознато

График промене
током 20. века

2.259
1.424
110
22
43
15
14
14
11
6
3
2
2
1
1
1
11

броја

54,95%
34,63%
2,67%
0,53%
1,25%
0,36%
0,34%
0,34%
0,26%
0,14%
0,07%
0,04%
0,04%
0,02%
0,02%
0,02%
0,32%

становника

Демографија
Година Становника
1948.
5261
1953.
5294
1961.
5519
1971.
5335
1981.
5106
1991.
4539
2002.
4528
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Становништво у насељу Селеуш веома је нехомогено, уз релативну румунску већину, а у последња четири
пописа, примећен је пад у броју становника.
Етнички састав према попису из 2002. године
Румуни
Срби
Роми
Словаци
Југословени
Муслимани
Словенци
Мађари
Власи
непознато

658
578
62
12
10
2
2
2
2
11

49,10%
43,13%
4,62%
0,89%
0,74%
0,14%
0,07%
0,77%
0,07%
0,32%

График промене броја становника
током 20. века
Демографија
Година Становника
1948.
2276
1953.
2189
1961.
2286
1971.
2121
1981.
1765
1991.
1499
2002.
1515

Обзиром на карактеристике Пројекта не очекује се повећана концентрација становништва на локацији.
Предметни Пројекат неће негативно утицати на демографске карактеристике на локацији и у окружењу.
Узимајући у обзир све наведене чињенице, са аспекта демографских карактеристика, предметни Пројекат
представља еколошки прихватљиво и одрживо решење, уз поштовање прописаних услова и мера
заштите, минимизирања и спречавања потенцијално штетних утицаја на животну средину и здравље
становништва. Реализација и редовни рад Пројекта неће изазивати расељавање, рушење постојећих
објеката нити досељавање новог броја становника. То значи да Пројекат неће имати утицаја на
демографију непосредног и ширег окружења.
2.10.3. Религија
Верска структура становништва је различита и највећи број станивништва чине Срби 80-85%, католици
6-7% и муслимани око 3%.

2.10.4. Језик
На територији Војводине, па самим тим и Баната на чијој територији је планирана реализација
ветроелектране „Алибунар1” званични језик којим се говори је српски. Поред српског језика на овом
подручју говори се још мађарски, словачки, русински, румунски и хрватски. Званично писмо је ћирилица.
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2.10.5. Образовна структура
Што се тиче образовања становништва општине Алибунар може се рећи да изузетно велики проценат
чини необразовано становништво, односно оно које нема никакво образовање или има не завршену
основну школу, чак 32%. Завршену само основну школу има око 29,3%, средњу школу 31,4%, док само
5,4 % становништва има завршену вишу или високу школу (факултет).
На територији општине Алибунар постоји 11 основних школа и једна средња (економска) школа. За децу
предшколског узраста постоји предшколска установа „Полетарац”. Општина нема ниједну специјалну
школу, ни школу за одрасле. Студенти из општине Алибунар похађају студије (више и високе) углавном у
Београду, Новом Саду, Вршцу и Панчеву.

2.10.6. Запосленост
Што се тиче запослености, постоје статистички податци само на нивоу општине Алибунар и они су
представљени у табелама 15 и 16.
Табела 15: Број запосленог становништва у општини Алибунар – годишњи просек 2007. године (извор:
Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2008.)
Запослени

укупно

од тога жене
%

3.129

40,4

Запослени у
привредним
друштвима,
установама,
задругама и
организацијама

Предузетници, лица
која самостално
обављају делатност и
запослени код њих

2.630

499

Број запослених на 1000
становника

укупно

запослени у пд,
установама...

145

122

Табела 16: Број незапосленог становништва у општини Алибунар – годишњи просек 2007. године (извор:
Републички завод за статистику, Општине у Србији, 2008.)

Укупно
2.992

Први пут траже
запослење

Без
квалификација

свега

%

свега

%

свега

%

1.732

57,9

1.523

50,9

1.599

53,4

Жене

На 1000
становника
138

Из статистичких података може се видети да је највећи број људи запослено у привредним друштвима,
установама, задругама и организацијама.

2.10.7. Здравствено стање становништва
На основу статистичких података (Завод за статистику Републике Србије, 2011.) у општини Алибунар,
просечан животни век је 70,06 година. У току 2010. године сматра се да су највећи смртни узроци били:
кардиоваскуларне болести (65%), канцерогена обољења (30%), респираторне болести (2%), болести
уринарног тракта (3%) и болест жлезда (3%).
Општина има дом здравља, а свака локална заједница има једну амбуланту и апотеку.

2.10.8. Заузимање земљишта
Површина на којој се планира реализација ветроелектране „Алибунар 1” износи око 3000 ha. Локација
планиране ветроелектране се налази у изузетно равничарском пределу, на пољопривредном земљишту.
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3.

Опис пројекта

Предмет Студије о процени утицаја на животну средину јесте изградња енергетског објекта за
производњу електричне енергије ветроелектране „Алибунар 1”, кога ће чинити 33 јединица
ветрогенератора нормалне снаге 3 МW, повезане у највише 7 радијалних струјних кругова, подземном
средњенапонском кабловском мрежом. При оптималним условима укупни производни потенцијал
ветроелектране „Алибунар 1” је 99 МW.
Планирана ветроелектрана захвата подручје између насеља Владимировац, Алибунар и Селеуш укупне
површине од око 3000 ha. Висина стуба ветрогенератора је око 119 m, пречник стуба код темеља је 5 m,
а пречник елисе око 120 m (елиса 60 m). Стубови ће бити постављени на међусобној удаљености од 560750 m. Локација је удаљена од 1 km од насељених места и око 5 km од Специјалног резервата природе
„Делиблатска пешчара”. Локација је изван мигрторних коридора и изван области са повећаном
концентрацијом птица, односно налази се у подручју ниске угрожености птица од стране ветрогенератора.
Ветроелектране производе електричну енергију користећи обновљиви извор енергије – енергију ветра.
Ветар је чист, одржив извор енергије и не ствара загађење.
Коришћење ветра има мали утицај на животну средину у поређењу са много озбиљнијим ефектима
конвенцијалне производње електричне енергије који утичу на климатске промене и ремете природну
равнотежу.
Ветроелектране могу бити инсталиране као појединачне јединице, односно једна ветротурбина или као
више производних јединица (ветроелектране), као што је случај предметног Пројекта. У оквиру Пројекта
33 ветроелектрана међусобно је повезана системом за прикупљање енергије средње волтаже и
комуникационом мрежом. У трафостаници, средњи напон ове електричне струје повећава се путем
трансформатора, како би се повезала са преносним системом високог напона.
Типичан објекат ветролектране састоји се од следећих елемената:
x
x
x
x
x
x

Турбина на ветар,
Стубова,
Трансформатора,
Интерних путева,
Трафостаница,
Преносног система (далековод и остало) за прикључење на електро мрежу.

Већина ветроелектрана почиње да ради на брзини ветра од 4-5 m/s и достижу максимум снаге на око 15
m/s.

3.1. Опис претходних радова на извођењу пројекта
Електро енергетски објекти (ветроелектране) потенцијално могу да утичу на природно и урбано
окружење. Веома је битно пројектовање ових објеката и радови пре извођења, односно постављања
ветроелектрана, јер се на тај начин могу избећи или смањити сви негативни утицаји на животну средину.
3.1.1. Изградња ветроелектране
У циљу искоришћења енергије ветра потребно је одредити микро локацију, односно место на коме ветар
има највише расположиве енергије и на ком ће ветроенергетски систем највише те енергије превести у
употребљив облик. С обзиром да технички услови омогућују коришћење ветра на висини до 150 m од тла,
проблем одређивања микро локације је већи због изражене турбуленције и пратећих ефеката.
Да би се почело са експлоатацијом енергије ветра потребно је проценити најбоље локације за
постављање ветрењача. Нормално, локације ће бити на местима са најквалитетнијим ветром у смислу
његове брзине односно снаге и честине. Таква места није једноставно одредити. Потребно је вршити
бројна мерења и прорачуне. Такође је битно узети у обзир постојеће планове који су донети на нивоу
општине Алибунар у вези са природним, изграђеним и геолошким наслеђем.
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На основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за комплекс "Ветроелектрана Алибунар" у КО
Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак (“Службени лист општине Алибунар”, бр. 09/11 и 3/12) којом
је омогућено фазно доношење Плана верификован је Концепт плана са предлогом даље разрадe подручја
Плана у две фазе.
Циљ израде Плана је дефинисање концепције уређења, организације и заштите простора у обухвату прве
фазе дефинисане Концептом плана а у складу са планираним садржајима и анализираним
карактеристикама, потенцијалима и ограничењима простора. Планом ће се дефинисати: предлог уређења
простора и организације планираних садржаја; површине и парцеле грађевинског и осталог земљишта
потребног за изградњу објеката у планском подручју; површине јавне намене у обухвату; коридори, трасе
и капацитети саобраћајне, техничке и комуналне инфраструктуре; начин спровођења Плана и остала
питања од значаја за израду Плана.
Главне активности у фази изградње ветропарка су следеће:










Припрема и расчишћавање терена,
Равњање терена,
Изградња инфраструктуре у функцији комплекса,
Формирање привремених бетонских стаза
Изградња темељних и манипулативних платоа за стубове ветрогенератора,
Уградња и монтажа опреме,
Изградња помоћних објеката,
Повезивање на електричну преносну мрежу,
Пуштање урад.

Предметном Студијом извршена је процене могућих утицаја на животну средину до којих може доћи у
фази изградње ветропарка. Процена је извршена на основу увида на терену као и из искуства других
Инвеститора који имају сличне Пројекте.
Реализација ветропарка захтева радове на расчишћавању терена приликом чега ће доћи до настанка
вишка земље које тренутно мора бити уклоњена, а потом по постављању турбина искоришћена за
уређење локације приликом озелењавања.
3.1.2. Транспорт грађевинског материјала и опреме
Највећи део транспорта ће се изводити током фазе изградње, а укључиваће превоз главних компоненти
ветротурбина, помоћних структура, привремених структура, материјала за градњу бетонских темеља и
материјала за израду приступних путева и изградњу привременог манипулативног платоа.
Транспорт бродом
Транспорт опреме и градивних компоненти биће вршен воденим саобраћајем до луке Панчево (слика 23).
Транспорт мрежом главних путева
Да би се градивне компоненте транспортовале од луке Панчево до места у близини предметног подручја,
биће коришћена главна путна мрежа (слика 24). Исти принцип ће бити примењиван за било коју другу
гломазну опрему и грађевински материјал.
Транспорт локалним путевима
Од главних путева, опрема ће се превозити по локалним путевима на одређене локације на подручју
пројекта. Даљи транспорт до специфичних локација на подручју ветропарка у будућности ће се вршити
преко локалних путева (слика 25).
Генерално за готово све типове ветрогенератора потребно је обезбедити приступни пут који може

Слика 23: Транспорт бродом
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Слика 24: Транспорт мрежом
главних путева

Слика 25: Транспорт лоалним
путевима
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испунити следеће захтеве:
x

Возила:

-

Око 20 теретних возила и мешелица за бетон,
До 10 тешких возила за делове ветрогенератора (компоненте стубова, елисе),
1-2 тешка возила за гондолу, ротор, контролер, мање делове.

x

Путеви:

-

Максимално осовинско оптерећење око 20 t;
Укупно оптерећење веће од 100 t;
Притисак кранских стаза на тло од 200 kN/m2.

3.1.3. Припрема локације за градњу
Како би могли изградити ветроелектрану, локацију је потребно припремити за фазу изградње. То
укључује неколико корака попут изградње путне мреже, изградњу и равнање платформи за изградњу и
одржавање.
Изградња нових путева - Како би осигурали квалитетан приступ градилишту, у неким случајевима
потребна је изградња нових путева. У Алибунару неће бити градње нових путева, већ ће бити ојачана
постојећа путна мрежа. Према катастру, путеви су широки 4 метра. Тачније, 3 m пута и 1 m стабилизујуће
банкине, што све спада у исту парцелу. Није потребно проширивање пута. Ојачани путеви ће омогућити
грађевинским радницима могућност за приступ локацији са тешком машинеријом.
Постављање путне сигнализације је још једна активност која ће бити изведена током ове фазе, а све са
циљем осигуравања безбедности.
Адаптација постојеће путне инфраструктуре - У неким случајевима
постојећа путна мрежа није у стању да осигура добар приступ
локацији или деловима исте. У том случају грађевинска екипа мора
ојачати или проширити постојеће путеве.
Равнање терена за изградњу платформи - Пре него што изградња
платформи може да почне, терен треба изравнати (слика 26). У неким
случајевима земљиште треба уклонити или додати, пре него што
ваљак поравна терен.
Изградња платформи - Како би се ојачао терен за долазак тешке
Слика 26: Равњање терена
машинерије као што су камиони и дизалице додатни површински слој
се насипа на поравнано земљиште. Различите компоненте овог слоја
су редом одоздо: геотекстилно платно, рециклирани материјали и иситњени камен. Укупна дебљина овог
слоја је око 40 cm.
Ојачавање тла је потребно, примарно као стабилна подлога за тешке машине при конструкцији и
демонтажи, али и при редовном одржавању.
Употреба геотекстилног платна и дробљеног камена има доста предности у поређењу са бетоном,
примарно јер обезбеђује водопропустљивост платформе и лакшу демонтажу.
Свака од платформи ће заузимати површину од 0,21 ha.
Паркинг места и места за складиштење ће бити на делу изнајмљене или купљене парцеле за сваку
турбину. На платформи ће ова места бити решена у процесу израде техничке документације.
3.1.4. Изградња темеља
Радови на осигурању стабилности - У неким околностима земљиште
мора бити ојачано пре градње темеља и ветротурбине. То се постиже
постављањем бетонских шипова у земљу, до дубине од 15 m. Укупно
има 25 шипова за сваку ветротурбину (слика 27). Ови радови се изводе
помоћу машине за забијање стубова.
Метално кућиште темеља - Након осигурања стабилности грађевински
тим ће почети изградњу металног кућишта за темељ (слика 28). Након
његове изградње у њега ће бити изливен бетон. Пре наливања бетона
метални костур темеља се израђује унутар кућишта.
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Наливање бетона - Бетон се превози на локацију камионом и улива у метално кућиште темеља (слика
29). Након тога, бетон ће имати недељу дана времена да се осуши.
Крај изградње темеља за ветротурбину - База ветротурбине се везује за темељ. Просечна тежина оваквог
темеља има тежину од 1500 тона, а запремину око 700 m3. Пречник бетонске инсталације је око 15 m.

Слика 28: Метално кућиште
темеља

Слика 29: Наливање бетона

Слика 30: Наливање бетона

3.1.5. Конструкција торња ветрогенератора
Склапање компоненти торња - Модерне ветротурбине су све веће, па је временом постало немогуће
транспортовати прстенове појединачно. Данас се један прстен састоји од три компоненте. Они
сједињавањем дају једну градивну јединицу торња ветротурбине тј. Прстен (слика 31).

Слика 31: Прстенови
торња ветрогенератора

Слика 32: Изградња торња
ветрогенератора

Изградња торња - Након састављања појединачних прстенова, они се спајају надовезујући се један на
други, да би на крају градили торањ ветротурбине (слика 32). Број прстенова од којих је узграђен торањ
ветротурбине зависи од укупне планиране висине ветротурбине.
3.1.6. Инсталација кућишта
Након завршетка изградње торња, кућиште се монтира на његов врх (слика 33). За обављање ове
активности је потребан само један кран.

Слика 33: Инсталација кућишта на
торањ ветрогенератора
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3.1.7. Инсталација ротора
Након што је кућиште постављено на врх торња, поставља се ротор. То може бити учињено инсталацијом
комплетног ротора са већ причвршћеним лопатицама, као на слици 34. Уколико је превишсе тешко
поставити цео ротор одједном, делови ротора се подижу појединачно. У овом случају, лопатице ротора се
монтирају појединачно (слика 35).

Слика 34: Постављањем ротора
у целости

Слика 35: Постављање
појединачних делова ротора

3.1.8. Радови на повезивању електричне мреже
За спајање ветроелектране на националну електро-дистрибуциону мрежу, потребно је пуно каблова. У
већини случајева каблови се постављају поред путева на дубини оd 80 cm. Када се каблови постављају у
пољопривредно земљиште, дубина инсталације је 1,20 m.

Слика 36: Постављање каблова

3.2. Главне карактеристике производног поступка
3.2.1. Опис и карактеристике објеката – ветроелектране
У оквиру електроенергетског објекта за производњу електричне енергије - ветроелектране „Алибунар 1”
у Банату биће постављене 33 јединица ветрогенератора нормалне јединичне снаге по 3 MW. При
оптималним условима укупна инсталисана снага ветропарка „Алибунар 1” је 99 MW.
Ветрењаче користе пропелере који акумулирају ветар. Ови пропелери се користе за подизање и окретање
ветрењаче. Пропелери су везани за осовину која је такође повезана за електрични генератор за
производњу електричне енергије. Електрична енергија се производи када се осовина окреће при
окретању пропелера. Електрична енергија се шаље кроз жице и сакупља се.
Положај ветрењаче је од суштинског значаја пошто се тиме обезбеђује приступ најбољим резервама
ветра. Стубови ће бити постављени на међусобној удаљености од 560-750 m.
Планирано је да ветрогенератори буду повезани са 35 kV кабловима са планираном трафостаницом
220/35 kV.
Ветрогенератори се састоје од лопатица (елиса) ротора које ротирају око хоризонталне главчине.
Главчина је повезана са мултипликатором и генератором, који се налази унутар кућишта (гондоле). У
кућишту, које је подигнуто на врх стуба, смештене су електричне компоненте ветроелектране (слика 37).
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Слика 37: Елементи ветроелектране

Физичке и техничке карактеристике типичних ветрогенератора

Стуб (кула) ветрогенератора: Висина стуба варира од 25-120 m. Челични стубови типично имају
пречник основе од 3-7 m и одликују се незнатним сужавањем приближавјући се ка врху. Виши стубови
морају имати већи пречник основе.
Кућиште (гондола) садржи механичке компоненте ветроелектране, укључујући мултипликатор и
генератор. Скретни механизам користи се за окретање кућишта у смеру доминантног ветра.
Пречник ротора може достићи 80 m, а у савременим технологијама и до 120 m, мање направе имају
пречник који обухватају лопатице од око 30 m. Турбине на ветар могу да имају три, две или само једну
лопатицу. Већина их има по три.
Лопатице које покреће енергија ветра најчешће су направљене од пластике, али могу да буду
направљене и од алуминијума или челика. Модерне ветроелектране обично имају по три лопатице.
Пречник обухвата роторских лопатица може да варира од 35 m па навише. Краци ротирају брзином од 1030 обртаја у минути, константном брзином, иако све већи број ових машина ради променљивим брзинама.
Енергија се аутоматски контролише како се меља брзина ветра, а ветроелектране прекидају свој рад при
великим брзинама ветра како би се спречило механичко оштећење. Већина имају мултипликаторе, мада
има и оних које имају директан погон.
Трансформатор: У трансформаторима се мења напон наизменичне струје. Излазни напон на генератору
је углавном испод 1000 волти а трансформатор „подиже” ову волтажу тако да она одговара националној
мрежи. Трансформатор може да се налази или унутар стуба или уз њега.
Бетонске основе темеља: турбине типично имају бетонске базе величине између 7 и 18 m2 (често и
веће).
Модел турбине биће изабран на основу техничких особина као и на основу понуда на тржишту у тренутку
набављања турбина. Произвођач ће бити изабран међу најпоузданијим компанијама присутним на
европском тржишту као што су: Vestas, Siemens, Enercon, Sinovel, итд.
С обзиром на убрзан развој
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технологије за искоришћење енергије ветра, у тренутку израде пројектне документације може бити
изабран тип који није приказан у датој табели. Приликом избора најоптималнијег типа ветротурбине са
економског и техничког аспекта, биће у потпуности испоштовани услови заштите природе.
Као што је приказано у компаративној табели испод, ветротурбине ће имати следеће техничка
карактерстике:
-

Укупна висина ће бити између 130 и 200 m;
Висина на којој се налази кућиште ће бити измеđu 100 и140 m;
Пречник ротора ће бити између 100 и 140 m;
Најнижа екстремна вредност висине ротора ветротурбине ће бити између 50 и 75 m. Капацитет ће
бити између 2,5 и 4 MW.

Табела 17: Техничке спецификације различитих произвођача ветротурбина
Техничке
спецификаци
је

Vestas

Vestas

Enercon

Sinovel

Alstom

GE

V126

V112

E-101

SL3000/113

ECO 122

2.5-120

Опште спецификације
Номинална
снага (MW)
Укупни
инсталисани
капацитет за
33 турбине
(MW)
Укупна висина
Категорија
ветра
Концепт

3

3

3

3

2,70

2,50

99

99

99

99

89,1

82,5

182 m

151m

149.5 m

166.5 m

150 m

168.7 m

IEC IIIb

IEC IIb

IEC IIa

IEC IIIa

IEC IIIa

IEC IIIb

3-лопатице, хоризонтална осовина са преносним механизмом (осим у случају Enercon-a:
директни погон), регулација угла лопатица према ветру, варијабилна брзина окретања у
смеру казаљке на сату
Конструкција торња

Висина
Материјал

119 m

119 m

99 m

90 m

89 m

110 m

Цевна
челична

Цевна
челична

Бетонска и
цевна
челична

Цевна
челична

Цевна
челична

Цевна
челична

Боја

Светло сива (RAL 7035 или еквивалентна)
Ротор

Пречник

126 m

112 m

101 m

113 m

122 m

120 m

Дужина
лопатице

62 m

54.65 m

48.5 m

55 m

59.3 m

58.7 m

56

50

69.5

53.5

57

56 m

12469 m2

9852 m²

8012 m²

10029 m2

11690 m2

11310 m2

Најнижа
екстремна
вредност
висине ротора
Брисана
површина
Материјал
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Примарно –
аеродинамичк
о
Кочница

Промена угла лопатица према ветру, активни
хидраулички кочиони систем

Помоћно –
механичко

4
хидрауличн
е кочионе
чељусти

Хидраулична
течност –
Shell Tellus
T32

промена
угла
лопатица

електродинамичко

Подаци о раду турбина
Брзина
ротације

3,2 -15,5

4,4 – 17,7

6 -14,5

8-16

6.97-12.25

5-13

Доњи праг
рада турбине

3 m/s

3 m/s

2.5 m/s

3 m/s

3 m/s

3 m/s

Номинална
снага се
остварује при
(прибл.)

12 m/s

12.5 m/s

13.0 m/s

11.5 m/s

12 m/s

12.5 m/s

Горњи праг
рада турбине

22.5 m/s

23 m/s

28 m/s

25 m/s

25 m/s

20 m/s

Тежина (без темеља)

Ветротурбина
(прибл. у
тонама)

123 t

123 t

120 t

110 t

135 t

122 t

Кућиште

157 t

157 t

140 t

110 -120 t

165 t

158 t

Торањ

315 t

315 t

122 t

279.5 t

158 t

125 t

Ротор

34.5 t

34.5 t

43.5 t

40.5 t

42 t

39 t

Темељ
Облик

Зависно од тестова земљишта (кружни, осмоугаони, крстаст…)

Хоризонтална
димензија
Вертикална
димензија
(макс.)

18 m x 18 m
2,5 - 3,0 m

Идејно решење рађено је на основу типског ветрогенератора „VESTAS” V112-3.0. Основне техничке
карастеристике ветротурбина :
x
x
x
x
x

Модел V112-3.0
IEC класа IIIa
Макс.висина највише тачке (m) 175
Максимална висина гондола (m) 119
Радијус ротора (m) 56
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x

Номинална снага (MW) 3

Основни делови ветротурбине су носећи стуб ветротурбине и гондола са ротором. Мењач, генератор и
конвертор су смештени у гондоли ветрогенератора.
Гондола ветротурбине је опремљена и краном носивости од 1 тоне, за манипулацију опремом у самој
гондоли. Ветротурбине имају регулисано заокретање лопатица као и систем за окретање гондоле
ветротурбина, тако да може да се искористи у што већој мери расположиви потенцијал ветра.
Максимални ниво буке приликом рада ветротурбине на нивоу од 10 m изнад земље износи 106,5 dBA.
Максимални ниво буке у оквиру ветротурбине износи 80 dBA.
V112 -3.0 MW ветротурбина је турбина са системом закретања лопатица ротора и ротором са три
лопатице. V112 -3.0MW турбина има номиналну излазну снагу од 3.075 MW. Турбина користи „Опти Тип“
концепт и електроенергетски систем базиран на генератору са перманентним магнетима и конвертеру
пуног опсега (претварачу). Са овим особинама, ветротурбина је у могућности да стави у рад ротор
промењивом брзином и да на тај начин одржава излазну снагу на или скоро на номиналној снази, чак и
при брзини јаког ветра. При мањој брзини ветра, „Opti Tip” концепт и електроенергетски систем (погонски
систем) раде заједно како би произвели максималну излазну снагу, радећи при оптималној брзини ротора
и угла под којим површина елисе додирује ветар. У овом делу описа ће бити дат кратак опис основних
делова.
Опрема ветротурбине је највећим делом смештена у гондоли, која се налази на врху носећег челичног
стуба. Распоред најзначајније опреме у гондоли ветротурбине Тип: V112 - 3.0MW, приказан је на слици
38.

Слика 38: Пресек кроз гондолу ветрптирбине „VESTAS” V112-3.0.

1.
2.
3.
4.
5.

Измењивач топлоте
Трансформатор
Ултразвучни сензор за мерење карактеристика ветра
Главно вратило ротора
Мултипликатор
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Конзолна ремонтна дизалица
Механичка-диск кочница
Спојница високог броја обртаја
Главчина ротора
Носећа челична конструкција опреме
Електро претварач (испод газишта)
Лопатица
Диск
Хидрауличка јединица за снабдевање уљем под притиском кочионог система и закретног система
лопатицa

Механички систем
Ротор - Ветрогенератор V112 -3.0 MW је опремљен ротором пречника 112 метара, који се састоји од три
лопатице елисе и кућишта, тј главчине. У зависности од карактеристика ветра које преовладјују,
лопатице елисе се стално позиционирају како би најоптималније искористиле правац и енергију ветра.
Лопатице елисе су израђене од угљеника и фибергласа.
Систем закретања лопатица ротора - Систем заокретања лопатица ротора је сложен механичкохидраулички систем. Основна функција му је да обезбеди оптималан угао закретања сваке од три
лопатице ротора понаособ, чиме се контролише производња електричне енергије. Друга не мање важна
улога му је да служи као примарна, тј. аеродинамична кочница, уз помоћ које се врши контрола брзине
окретања ротора, као и његово благовремено заустављање
Контрола рада система се врши из главног процесорског уређаја.
Главчина ротора - Главчина је машински склоп који носи три лопатице ротора. Прима резултујуће силе од
ротора и преноси обртни момент преко главног вратила на мултипликатор.
Погонско вратило - Погонско (тј. главно) вратило прима и преноси резултујуће силе на главни лежај, а
обртни момент на мултипликатор, и његово кућиште.
Кућиште главног лежаја - Кућиште главног лежаја је његова носећа структура, које прима и преноси сва
оптерећења са лежаја на носећу конструкцију гондоле.
Главни лежај - Главни лежај је сферични куглични лежај, конструктивно тако решен да апсорбује како
радијалне, тако и аксијалне силе које производи ротор у току свога рада. Подмазивање је мазивом, преко
аутоматског система за подмазивање.
Мултипликатор - Основна функција зупчастог преносника (мултипликатора) је преношење механичке
снаге са главног вратила на систем за производњу електричне енергије повећањем улазне брзине
обртања ротора до захтеваног нивоа брзине од стране генератора, и одговарајућим смањењем обртног
момента ротора на ниво обртног момента генератора.
Друга, не мање важна функција мултипликатора је да служи као носећа структура погонског модула.
Мултипликатор је израђен као 4-степени планетарни преносник. Систем за подмазивања мултипликатора
је аутоматски, под притиском.
Лежајеви генератора - Лежајеви генератора су куглични, и подмазују се константно машћу из централног
система за подмазивање.
Спојница великог броја обртаја - Основна улога спојнице великог броја обртаја је: да пренесе обртни
момент са излазног вратила мултипликатора на погонско вратило електро-генератора, да служи као
лимитатор релативног момента између вратила поменута два уређаја (флексибилне ламеле служе као
компензатор одступања брзина поменутих вратила), да служи као електрични изолатор између
мултипликатора и генератора.
Спојница је „сува”, и по конструкцији је ламелна.
Систем закретања гондоле - Основна функција система је: одржавање стабилног положаја гондоле ветро
турбине, одржавање покретне везе између гондоле и стуба, преношење оптерећења са гондоле на стуб
ветро турбине, обезбеђење ротације гондоле и њено постављање у оптималан положај у односу на
правац дувања ветра, и одржавање у том положају, позиционирање гондоле у коректан положај на крају
процеса „тражења”оптималног положаја.
Систем се заснива на клизном равном пред-напрегнутом лежају, као носећем елементу куполе, чије се
закретање обавља посредством посебних мотора.
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Сервисни кран - У унутрашњости гондоле, а изнад опреме, је постављен сервисни кран носивости Q=1t.
Кран је по типу ланчаста дизалица која се креће по припадајућем челичном профилу, посредством
аутоматски контролисаног мотор-редуктора.
Гондола - Гондола је полиестерска конструкција, која је смештена на носачима, израђеним од челичних
профила. У гондоли је смештена сва пратећа опрема.
Стуб ветротурбине - Стуб ветротурбине је челична цеваста конструкција, састављена из пет сегмената.
Сегменти се састављају помоћу завртњева, различитих дебљина. Дебљине завртњева зависе од утицаја,
који се смањује са висином ветротурбине. На приземним деловима су дебљи завртњеви. Сегменти су
пројектовани да су сличних тежина, па тако са стањивањем самог стуба, мења се и дужина сегмента. У
најширем делу, пречник стуба ветротурбине је 3900 mm, све до трећег сегмента, када пречник креће да
се смањује. На врху последњег дела је 3238 mm. Висина првог сегмента је 12960±50 mm, другог
19320±50 mm, трећег 25480±50 mm, четвртог 28840±50 mm и петог 30000±50 mm. На одређеним
растојањима сваког сегмента, са унутрашње стране, испројектована су прстенаста ојачања, а ради
добијања боље крутости и јачине стуба ветротурбине. Ови елементи, као и сам стуб, су испитани и
сертификовани од стране произвођача. Унутар стуба су закачене заштитне платформе за сервис, као и
мердевине за пењање. Такодје, унутар стуба постоји лифт за сервис.

3.3.

Технологија рада Пројекта

3.3.1. Производња електричне енргије
Општа шема рада ветротурбине обухвата елементе који се пројектују с обзиром на три облика енергије:
кинетичку енергију ветра, механичку енергију и електричну енергију (слика 39).
Кинетичка енергија ветра трансформише се у механичку енергију коришћењем ветротурбине, која може
имати једну или више лопатица. С обзиром на ниво буке и визуелни ефекат, ветротурбина са три
лопатице представља најчешће решење. Спој између ветротурбине и генератора остварен је помоћу
механичког споја. Механички спој уобичајено у себи укључује мењачку кутију с преносником, помоћу
којег се нижа брзина обртаја ротора ветротурбине прилагођава вишој брзини обртаја ротора генератора.
Ветротурбине новијег дизајна користе вишеполне генераторе, који су углавном синхрони с побудним
намотајем или побудним перманентним магнетима. У опреми већине данашњих ветротурбина налази се
систем за закретање лопатица ротора помоћу којег се постиже оптималан угао закретања сваке од три
лопатице ротора елисе око своје подужне осе понаособ, чиме се контролише производња електричне
енергије.
Брзина ветра мери се анемометром постављеним на крову гондоле.
Генератор трансформише механичку у електричну енергију, а може бити синхрони или асинхрони.
Уколико се ради о синхроном генератору, опрему је потребно прошитити увођењем система перманентних
магнета. Ветроелектрана с промењивом брзином обртаја прикључује се на мрежу путем система
заснованог на енергетској електроници. Јединица за компензацију реактивне снаге може да садржи
уређај за корекцију фактора снаге (активне или пасивне природе), затим филтере за више хармонике.
Расклопна опрема треба бити пројектована на начин који омогућује могућност прикључења ветротурбине
на мрежу у складу са захтевима оператора система. Управљачки систем ветротурбине може бити изведен
с различитим нивоима сложености. Свака ветротурбина за одређене карактеритике ветра има своју тзв.
криву снаге. Крива снаге (power curve) је најважнија експлоатациона карактеристика ветротурбине. Она
показује колику електричну снагу на прикључцима генератора развија ветротурбина при одређеној
брзини ветра мереној на осовини ветротурбине.
Највећа количина произведене електричне енергије биће пласирана у електроенергетски преносни
систем.

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње
енергетског објекта за производњу електричне енергије
ветроелектране „Алибунар 1” у Банату

„WindVision Windfarm A” d.o.o

64

Слика 39: Шема рада ветротурбине

3.3.2. Одржавње ветрогенератора
Одржавање ветротурбине, као и целе ветроелектране је прописано од стране произвођача. Мере заштите
и процедуре су такође део документације који је прописан од стране произвођача.
Произвођач прати рад ветрогенератора 24 часа дневно преко свог мониторинг система. Праћење врше
квалификована стручна техничка лица из контролног центра произвођача. Све ветротурбине имају свој
регистрациони број, тако да је могуће све настале кварове, уколико се појаве, дијагностицирати истог
тренутка, као и саму природу насталог квара. Осим делова за производњу електричне енергије, такође,
прате се и конструктивни делови ветротурбине. У ово улазе све ставке за сигуран и несметан рад
ветротурбине. Елисе ветротурбине се проверавају да ли су чисте, како прљавштина не би угрозила рад и
смањила капацитет производње електричне енергије. Осим овога, проверава се стуб, кућиште и сви
конструктивни делови од метала, да ли су дебљине премаза на њима довољне или је дошло до оштећења,
па је потребно поновно премазивање, ради заштите. На корозију се проверавају и завртњи између
појединих делова стуба, као и анкери у темељима (тамо где су видљиви). О свим радовима на одржавању
и праћењу рада ветротурбине прави се записник два пута годишње.

3.3.3. Припадајући објекти и инфраструктура
Према наведеној технолошкој организацији, карактеристичне технолошке целине у оквиру комплекса
ветроелектране су следеће:
Локације ветрогенератора. – Састоје се од: платформе са стубом ветрогенератора и помоћног платоа.
Платформа са стубом ветрогенератора се састоји од: темељног платоа са стубом и манипулативног платоа
испред стуба са ободним дренажним каналима за одвођење атмосферских вода ширине ≈1m. Све
платформе су приближно правоугаоног облика са директним приступом на атарски пут.
Платформа са стубом ветрогенератора представља фиксни елемент комплекса.
Помоћни плато представаља привремени садржај на који се у фази изградње постављају елементи опреме
за уградњу (сегменти стубова, елисе и др.).
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Kабловска мрежа. – Служи за повезивање ветрогенератора са трафо-станицом и састоји се од
подземних електроенергетских водова напонског нивоа 35 kV, којима је сваки појединачни
ветрогенератор повезан са трафо-станицом. Конфигурација кабловске мреже и пресек сваке деонице ће
бити одређени оптимизационим поступком узимајући у обзир распоред стубова, носивост каблова, правце
саобраћајница и катастарских парцела, тако да се минимизирају инвестициони трошкови и губици
електричне енергије у мрежи. Каблови се, по правилу, до трафо-станице воде у коридорима атарских
путева на дубини од мин. 0.8 m. У циљу смањења дужине и губитака у мрежи, могуће је вођење каблова
и кроз парцеле пољопривредног земљишта до атарског пута, када се за ове делове траса установљава
право службености пролаза, у складу са Законом и важећим прописима. Каблови ће бити полагани
директно у земљу, а начин полагања и укрштања са другим инсталацијама (нафтоводна,
телекомуникациона, путна, итд...) треба да буде у свему у складу са важећим прописима, стандардима и
препорукама.
ТС 220/35kV, 2х150MVA ''Владимировац''. – Постројење трафо-станице је лоцирано у средишњем
делу заједничког комплекса ветроелектране „Алибунар 1” и „Алибунар 2” и уз крајњу западну границу
обухвата, у циљу минимизације инвестиционих трошкова у кабловску мрежу и минимизације губитака
електричне енергије у кабловској мрежи. (Територијално припада комплексу бетроелектране „Алибунар
2” која није предмет ове Студије о процени утицаја на животну средину). Комплекс постројења ТС је
приближних димензија 230х90 m и површине ~1,82 ha и састоји се од: 220 kV постројења на отвореном,
35 kV постројења смештеног у згради, командно-погонске зграде ТС, манипулативних, саобраћајних,
паркинга и уређених зелених површина. За функционисање садржаја у оквиру комплекса обезбеђује се
потребна интерна инфраструктура (водовод, канализација, телекомуникациона и НН мрежа). НН мрежа се
напаја из трансформатора за сопствену потрошњу 35/0.4 kV који је прикључен на разводно постројење 35
kV, а који се налазе у оквиру трафо-станице.
Атарски приступни путеви. – Представљају мрежу постојећих атарских путева који су у функцији
ветроелектране и који служе за приступ свакој платформи ветрогенератора и комплексу трафо-станице
како у фази изградње тако и у фази експлоатације.
У фази изградње овим путевима допрема се опрема до појединачних локација ветрогенератора. С обзиром
на сложену технологију транспорта опреме (условљену специјализованим возилима за вангабаритни
терет), утврђена је генерална схема транспорта, која предвиђа допремање опреме од Луке Панчево,
државним путем 1А реда бр. 3 (Панчево – Вршац) до Владимировца, односно до главног приступног пута
комплексу ветроелектране - атарског пута у плану означеног са С 01. Овај пут је главна веза државног
пута и мреже атарских путева којима се приступа трафо станици и појединачним локацијама стубова
ветрогенератора a у складу са динамиком њихове изградње.
Анемометарски стубови. – У фази отпочињања рада комплекса ветроелектране, односно почетка
производње и пласмана електричне енергије из ветроагрегата у преносни систем, може доћи до колебања
напона и снаге струје, до коначне стабилизације система. За потребе контролисања и корекције
елемената система, а у циљу успостављања његове стабилности за редован рад, у оквиру комплекса
ветроелектране се предвиђа могућност постављања појединачних анемометарских стубова као садржаја
привременог карактера, који ће служити за мерење актуелних карактеристика ветра у предметном
подручју. Висина ових стубова је око 120 m, а њихове локације унутар комплекса ће се дефинисати у
складу са усвојеним распоредом стубова ветрогенератора и технолошкоинжењерским захтевима у погледу
микролокацијских карактеристика ветра, на основу чега ће бити могуће дефинисати и њихове
припадајуће катастарске парцеле.
Комунална инфраструктура се планира искључиво за опслуживање објеката у оквиру комплекса трафостанице. С обзиром да у граници подручја Плана детаљне регулације не постоји изграђена мрежа
комуналне инфраструктуре, Планом се предвиђа да се потребе за овом инфраструктуром обезбеде
локално, у оквиру парцеле трафо-станице, и то:
x
x
x

санитарна вода – изградњом бунара у оквиру парцеле и интерне водоводне мреже до планираних
објеката;
вода за потребе хидрантске мреже у комплексу – коришћењем воде из изграђених бунара или
изградњом засебних извора (бунара) технолошке воде за ове потребе, у оквиру комплекса, и
одговарајуће хидрантске мреже;
фекална канализациона мрежа – изградњом водонепропусне септичке јаме у оквиру ТС и интерне
канализационе мреже од објеката до јаме.

Обзиром да се парцела ТС не налази у обухвату комплекса ветроелектране „Алибунар 1” о овоме се неће
детаљније писаати у овој Студији, веће ће бити обрађено у оквиру студије о процени утицаја на животну
средину ветроелактране „Алибунар 2”.
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3.4.

Приказ врсте и количине потребне енергије, воде, сировина,
потребног материјала за предметну технологију

У редованом раду пројекта користиће се потенцијал ветра за добијање електричне енергије, тако да
редован рад не доводи до потрошње ресурса и енергената.
Основни циљ ветротурбине је претварање кинетичке енергије ветра у механичку енергију, па у следећој
трансформацији у електричну, тако да је најбитнији параметар количина корисне енергије ветра на
предметном подручју.
Носилац пројекта, предузеће „WindVision Windfarm A” d.o.o. из Алибунара поднео је Захтев за издавање
Енергетске дозволе за изградњу енергетског објекта за производњу електричне енергије ветроелектране
„Алибунар 1”, укупне инсталисане снаге 99 MW.

3.5.

Приказ врсте и количине испуштених гасова, отпадних
других отпадних материја

вода и

Електроенергетски објекат за производњу електричне енергије (ветроелектрана) у свом раду неће
емитовати отпадне гасове, нити генерисати отпадне воде и отпад, изузев отпадних машинских и
електросклопова у случају ремонта или поправки кварова, и отпадног рабљеног уља и мазива које се
мења при редовном одржавању.
Отпадне материје (гасовите и чврсте) настају у фази реализације пројекта, као последица рада
механизације и концентрације људи на локацији.
У фази уређења локације и реализације предметног Пројекта као последица рада ангажоване
механизације доћи ће до продуката сагоревања нафтних деривата (дизела) при чему се ослобађају NOx,
CO, CO2, CxHy и чађ. Радови нису обимни, кратко трају и емисија полутаната ваздуха неће довести до
нарушавања постојећег квалитета животне средине.
Чврст отпад који ће настати при грађевинским радовима је:
x
x
x
x

3.6.

бетон приликом изградње бетонских постоља
дрвене даске изградње бетонских постоља
окрајци арматуре и других челичних и металних делова – метални отпад
пластика и други отпад комуналног типа који генеришу радници ангажовани на грађевинским
радовима

Приказ технологије третирања, токови и
биланс отпада на локацији Пројекта

У току редовног рада предметног пројекта нема генерисања отпадних материја који би се требали
третирати.
Отпад који настане при поправкама и сервисирању опреме на ветротурбинама (метални и челични
делови, пластика, каблови, електрични склопови, рабљена уља) мора се предати акредитованим
сакупљачима за те врсте отпада. Отпадна машинска и хидраулична уља се при ремонту и одржавању
морају засебно сакупити у непропусне судове са оригиналним поклопцем и тако предати акредитованом
сакупљачу. Сматра се да је за рад компоненти једне ветротурбине потребна количина од око 450 l
хидрауличноиг уља. Сваке четврте године врши се замена уља у компонентама.
Отпад који настаје при грађевинским радовима (бетон, метал, пластика, каблови) ће се сакупити и
предати сакупљачима за сваку врсту отпада засебно. Неће бити складиштени на локацији, а такође неће
се одлагати и депоновати на простору станишта заштићених врста АЛИ05, који се налази у близини
предметне ветроелектране.
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На предметном комплексу неће бити генерисања санитарно-фекалних отпадних вода обзиром да ће се
санитарни чвор налазити у оквиру комплекса трафостанице, која територијално припада комплексу
ветроелектране „Алибунар 2”. На предметном комплексу настајаће само атмосферске отпадне воде.
Атмосферске воде нису загађане и испуштају се на слободне површине.

3.7.

Бука и вибрације

Приликом редовног рада планираног пројекта доћиће до емисије буке коју праве ветрогенератори услед
кретња елиса кроз ваздух и услед рада механичких елемената унутар гондола (генератор, мултипликатор
и друге компоненте).
Сматра се да је јачина звука коју емитује ветрогенератор при брзини од 10 m/s износи око 105-106 dBA,
зависно од произвођача. Новије генерације ветрогенератора па имају уграђен ткз. „optispeed” генератор
којим се постиже константност угаоне брзине у широком опсегу брзине ветра.
Носилац пројекта ангажовао је институт IMS који је извршио процену потенцијалног утицаја буке коју ће
емитовати ветропарк Алибунар током рада рада (IMS 2013). Ова процена је извршена коришћењем
софтвера Win Pro ver. 2.6. Програм је доследно спроводио методу прорачуна дизајнирану у складу са
стандардом SRPS ISO 1996-2:2010.
Метод прорачуна је пратио опште теоријске принципе акустике и правила простирања звучних таласа.
Процењени ниво буке је разматран у односу на критеријуме предвиђене за зону 3: чисто стамбена
подручја.
При ниским брзинама ветра, бука изазвана радом ветротурбине има најниже вредности. Са повећањем
брзине ветра, ниво буке расте до одређене вредности, а онда постаје константан и не зависи од брзине
ветра. Према студији коју је урадио Институт IMS, константан ниво буке ветроелектрана постиже при
брзини ветра од 7m/s.
Предвиђени нивои буке генерисане радом ветропарка су приказани на сликама 40 и 41, за две различите
брзине ветра.
У оквиру табеле 18 приказане су граничне вредности индикатора буке на отвореном простору које су
прописане Законом о заштити од буке у животној средини („Сл. Гласник РС”, рб. 36/2009 и 88/2010).
Табела 18: Акустичко зонирање простора ЈУС У Ј6.205. - Уредба о индикаторима буке, граничним
вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној
средини
Највиши дозвољени ниво
спољне буке у dB(A)
Дању
Ноћу

Зона

Намена простора

1.

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта,
културно – историјски локалитети, велики паркови

50

40

2.

Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне

50

45

3.

Чисто стамбена подручја
Пословно – стамбена подручја, трговачко – стамбена подручја и дечја
игралишта
Градски центар, занатска, трговачка, административно управна зона са
становнима, зоне дуж аутопутева, магистралних градских
саобраћајница

55

45

60

50

65

55

4.
5.

6.

Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали
без стамбених зграда
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Слика 40: Емисија буке при брзини ветра од 5 m/s

Као што се може видети на горњој слици, при брзини од 5 m/s ни једно насељено место није угрожено, а
вероватноћа да ће се бука изазвана радом ветроелектране уопште осетити у насељима је изузетно мала.
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Слика 41: Емисија буке при брзини ветра од 8 m/s

Као што се може видети на мапи изнад, при брзини од 8 m/s само неколико кућа у Селеушу ће бити под
утицајем буке од 30dB.
С обзиром да национално законодавство дозвољава ниво буке до 55 dB током дана и 45 dB током ноћи у
стамбеним подручјима, као и да је највиша забележена позадинска бука 52,8 dB током дана, а 44,2 dB у
току ноћи (види општи део), може се закључити да је ниво буке од 30-39 dB, изазван радом
ветротурбина, неће премашити ниво позадинске буке који је тренутно присутан и да ће остати у оквиру
законских ограничења прописаних Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за
оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник
РС” бр. 75/10).
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По постављању ветротурбина обавеза Носиоца Пројекта је да ангажује акредитовану фирму која ће
урадити контролно мерење буке у животној средини и на основу добијених резултата поступити у складу
са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10).

3.8.

Емисија топлоте, светлости и зрачења

У току рада ветроелектране доћи ће до емисије електромагнетног зрачења као једног вида нејонизујућег
зрачења. Емисија неће прелазити законом лимитиране вредности.
Емисија светлости и топлоте нису карактеристичне за предметни пројекат.

3.9.

Предметни пројекат у случају престанка рада

Предпоставља се да је радни век једне ветроелектране око 25 година. Након тог периода Носилац
Пројекта је у обавези да изврши процену да ли се ветроелектрана може још користити или се мора
уклонити или се само извршити замена појединих турбина. Уклањање подразумева демонтажу комплетне
инсталиране опреме.
Пре уклањања ветропарка Носилац Пројекта је у обавези да исходује дозволу за уклањање објеката, а
све у складу са Чланом 168. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС” бр. 7/2009, 81/2009 и
24/2011). За исходовање дозволе Носилац Пројекта је у обавези да уради и достави ткз. Пројекат
рушења, односно Главни Пројекат уклањања објекта, као и потребне Услове и сагласности надлежних
институција из области заштите животне средине и заштите природе.
Пројектом затварања постројења потребно је да буду обухваћени сви параметри и мере заштите животне
средине које би утицале на минимизирање евентуалних негативних утицаја на медијуме животне средине
у току демонтаже постављене опреме. На уклањању опреме и инфраструктуре потребно је ангажовати
акредитовану фирму. Највећи утицај на животну средину могао би се очекивати при уклањању бетонских
темеља ветротурбина.
Ископавања бетонских темеља потребно је да буде до најмање 1m у дубину, јер сматра се да ће то бити
довољно за даљи несметани наставак пољопривредних активности. Потребно је да целокупно земљиште
које је било заузето буде ревитализовано и извршена рекултивација и враћено пробитној намени.
При демонтажи и уклањању ветропарка, посебну пажњу посветити сакупљању машинских уља које се
одстрани из склопова који се демонтирају и термоизолационих уља из трафоа. Сва уља морају бити
сакупљена посебно у непропусну амбалажу. При истакању и расклапању склопова и опреме технички
обезбедити начин сакупљања уља тако да не дође до расипања на земљиште. Потребно је евидентирати
све сакупљене количине уља. Уља одмах евакуисати са локације предавањем акредитованом оператеру.
Сав отпад који буде настао у поступку демонтирања објеката мора бити адекватно уклоњен са локације
према одредбама Закона о управљању отпадом ( „Сл. Гласник РС” бр. 36/09 и 88/10).

3.10. Приказ утицаја на животну средину
разматраних технолошких решења

изабраног

и

других

Као што је већ објашњено у оквиру поглавља 3.2. Носилац пројекта има у плану реализацију
електроенергетског објекта ветроелектране „Алибунар 1” кога ће чинити 33 вертогенераторске једнинице,
односно 33 стуба. Планирано је да свих 33 ветрогенератора буду идентични.
Стубови ће бити постављени на међусобној удаљености од 560-750 m. Стубови ветрогенератора биће
постављени на темељну стопу максималне величине 20х20 m. Висина стубова је до 120 m, а краци елисе
до 56 m. До сваког стуба биће обезбеђен са постојећих атарских путева. Планирано је да ветрогенератори
буду повезани са 35 kV кабловима са планираном трафостаницом 220/35 kV.
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Идејно решење рађено је на основу типског ветрогенератора „VESTAS” V112-3.0. Модел турбине биће
изабран на основу техничких особина као и на основу понуда на тржишту у тренутку набављања турбина.
Произвођач ће бити изабран међу најпоузданијим компанијама присутним на европском тржишту као што
су: Vestas, Siemens, Enercon, Sinovel, итд.
Приликом избора најоптималнијег типа ветротурбине са економског и техничког аспекта, биће у
потпуности испоштовани услови заштите природе.
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4.

Алтернативе које је Носилац Пројекта разматрао

4.1.

Алтернативе око избора локације

Основни критеријуми за избор локације на којој ће се реализовати ветропарк били су:
¾
¾
¾
¾

Ветропотенцијал,
Расположивост простора,
Могућност приступа свакој јединици ветроелектране и
Што мањи утицај на животну средину.

Локација на којој се планира реализација предметног Пројекта, с обзиром на наведене критеријуме има
низ предности:
x

За потребе Електропривреде Србије (ЕПС) 2002. године урађена је Студија која је имала за циљ
да се утврди енергетски потенцијал енергије ветра у Србији. У сврху анализе направљен је
нумерички модел, којим се реконструисало поље ветра. Коришћен је нумерички тродимензионални
нехидростатички климатски мезо модел, који је потврђен и у нашим условима. При формирању
модела коришћени су резултати мерења из 20 метеоролошких станица у периоду 1991-2000.
године. Обрађен је изузетно велики број мерења са значајном комплетираношћу по годинама.
Резултати су дали детаљне прорачуне могућих капацитета и локација ветроелектрана и показали
да у Србији постоји значајан потенцијал у енергији ветра. Предметна локација налази се у зони
интезивног јављања ветра.

x

Просторни капацитети предметног комплекса су задовољавајући за безбедно обављање предметне
делатности.

x

У близини локације налази се државни пута 1А реда бр.3 (Панчево - Вршац).

x

Главни приступ комплексу ветроелектране остварује се преко прикључка постојећег атарског
пута, ознаке у плану С 01 (катастарска парцела 8267 КО Владимировац), на државни пута 1А реда
бр.3 (Панчево - Вршац) на оквирној стационажи km 48+890, са леве стране пута у правцу раста
стационаже у овиру катастарске парцеле државног пута бр. 8236 КО Владимировац.

x

Удаљеност од насеља, односно зона становања је довољно велика тако да неће доћи до визуелног
узнемиравања ротирајућим сенкама (ефекат сенке) који се ствара када елиса ветроелектране
баца сенку на прозоре кућа у близини или простор у којем људи бораве на отвореном (паркови,
игралишта, излетишта и сл.).

Из свега напред изнетог може се закључити да локација предметног Пројекта представља добар избор и
добро понуђено решење.
При реализацији Пројекта примениће се све мере у поступку пројектовања, припреме терена, изградње,
успостављања технологије за редовни рад и за спречавање могућих акцидената, као и мере превенције,
ограничења, спречавања и минимизирања утицаја и њихово свођење у границе законске и еколошке
прихватљивости.

4.2.

Алтернативе око избора технологије

Обзиром да је реч о пројекту чија је основна делатност добијање електричне енергје Носилац пројекта
одлучио се за кришћење обновљивог извора, односно ветра. У последње време технички потенцијали за
коришћење обновљивих извора енергије су велики и премашују све већ доступне изворе. Постоје
многобројни фактори за комерцијализацију обновљивих извора енергије последњих година, а неки од
њих су климатске промене, све већа емисије гасова стаклене баште, смањење резерви фосилних горива,
као и високе цене горива.
Ветар је бесплатан и уз помоћ модерне технологије може бити успешно искоришћен. Представља чист је и
поуздан начин добијања енергије без штетних утицаја – турбине не емитују хемијске или радиоактивне
загађиваче.
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Када је изградња ветрењаче готова, не производе се загађивачи и штетни гасови. Иако су ветрењаче
веома високе, не заузимају много места. То значи да се земља око ветрењаче може и даље користити. То
је нарочито случај у пољопривредним подручјима, где се несметано наставља обрађивање земље.
Ветроенергија се користи тако што ветар пролази кроз сечива ветрењаче и ротира базу. База је повезана
са мултипкатором и генератором, који претвара механичку енергију у електричну. Минимална брзина
ветра која може да изазове производњу електричне енергије је 3 m/s, и при овој брзини ствара се
енергија снаге око 20 kW. При већим брзинама ветра ствара се енергија веће снаге. Максимална радна
брзина ветра је брзина од 25 m/s kW прилоком које се ветротурбина аутоматски зауставља и одржава у
закоченом стању. При већим брзинама ветра, ветрогенератор ће остати закочен из безбедносних разлога
(пре свега због оштећења опреме и уређаја).
Највећа количина произведене електричне енергије биће пласирана у електроенергетски преносни
систем. Одређена мања количина енергије биће коришћена за интерну потрошњу објеката на локацији и
за потребе самих ветрогенератора, у циљу покретања хидрауличког система за кочење ротора турбине (у
случају када је дужи период брзина ветра већа од 25 m/s).
Електрична енергија произведена у генератору ће се дистрибуирати до трансформатора који се налази у
стубу ветрогенератора, а затим подземном сабирном електроенергетском мрежом напонског нивоа 35 kW
до централне трафостанице.

4.3.

Алтернативе око методе рада

Ветроелектрана представља веома једноставан процес што се тиче методе рада. У овом случају целокупан
процес је аутоматизован, са даљинским праћењем приликом кога нема захтева за постојањем посаде на
самој локацији.

4.4.

Алтернативе око палнова локације и нацрте пројекта

За локацију на којој је планирана реализација ветропаркова „Алибунар 1” и „Алибунар 2” („Алибунар 2”
није предмет ове Студије), урађен је План детаљне регулације (ПДР) за комплекс "Ветроелектрана
Алибунар" у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак („Сл. Лист општине Алибунар” бр. 9/2013).
План детаљне регулације израђен је на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за комплекс
"Ветроелектрана Алибунар" у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак („Сл. Лист општине
Алибунар” бр. 9/2011), коју је скупштина донела на седници одржаној 13.09.2011. године.
Приликом израде ПДР-а испоштоване су одреднице дефинисане планским основама вишег реда
Просторним планом Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. Гласник РС” бр. 88/10), Регионалним
просторним планом АП Војводине до 2020. године, Просторним планом општине Алибунар („Сл. Лист
општине Аибунар” бр. 12/12).
Пројектну документацију са нацртима за предметни пројекта радио је Институт „Кирило Савић” а.д.,
Београд.

4.5.

Алтернативе око врсте и избора материјала

Када је у питању избор материјала нема много места за флексибилност, јер сваки разматран тип турбине
има специфичне материјале, па ће тако материјали у великој мери зависити од избора ветротурбине.
Приликом одабира типа ветротурбина постојало је више алтернатива. Према карактеристикама микро
локације, одлучено је ветрогенератори имају јединичну снагу између 2,5 и 4 MW. Класа ових
ветрогенератора даје оптимални баланс у смислу производње струје, док у исто време пружа
компаративне предности приликом транспорта и монтаже. При избору произвођача је такође постоји
неколико алтернатива (Enrecon, Vestas, RePower, Simens, Sinovel,…). Коначна одлука о типу и
произвођачу ветротурбина биће донета непосредно пре куповине, као резултат анализе понуде на
тржишта у датом тренутку.
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4.6.

Алтернативе око временског распореда за извођење пројекта

Обзиром да ће највећи утицај предметни Пројекат имати у току реализације на саобраћај и транспортне
путеве, услед транспорта спорих возила са габаритним деловима ветротурбина потребно је планирати
временски распоред извођења Пројекта.
Реализација ветропарка изводиће се фазно и потребно је неколико година до подизања последње
турбине и комплетне реализације пројекта. У време трајања радова биће интензивиран саобраћај тешке
транспортне механизације што ће такође условити успоравање саобраћаја на деоници пута од Панчева до
Владимировца, па даље до предметне локације. Из тог разлога треба водити рачуна и уколико је могуће
при допремању опреме великих габарита избећи „саобраћајни шпиц”.

4.7.

Алтернативе око функционисања и престанка функционисања

Око функционисања и престанка функционисања ветропарка Носилац Пројекта нема неких посебних
алтернатива. Сматра се да радни век једне ветроелектране у просеку траје око 25 година. Након тог
периода Носилац Пројекта је у обавези да изврши процену да ли се ветроелектрана може још користити
или се мора уклонити или се само извршити замена појединих турбина.
Уколико се установи да су турбине максимално искоришћене врши се њихово уклањање са локације.
Уклањање подразумева демонтажу комплетне инсталиране опреме. Пре уклањања ветропарка Носилац
Пројекта је у обавези да исходује дозволу за уклањање објеката, а све у складу са Чланом 168. Закона о
планирању и изградњи („Сл. Гласник РС” бр. 7/2009, 81/2009 и 24/2011). За исходовање дозволе
Носилац Пројекта је у обавези да уради и достави ткз. Пројекат рушења, односно Главни Пројекат
уклањања објекта, као и потребне Услове и сагласности надлежних институција из области заштите
животне средине и заштите природе.
Сав отпад који буде настао у поступку демонтирања објеката мора бити адекватно уклоњен са локације
према одредбама Закона о управљању отпадом ( „Сл. Гласник РС” бр. 36/09 и 88/10), а предметна
локација доведена у првобитно стање.
Носилац Пројекта у овом тренутку не зна колико дуго ће се бавити овом делатношћу, тако да се у овом
тренутку не може рећи да ли ће се након истека временског периода од 25 година на предметној локцији
обављати иста делатност или ће се ветропарк уклонити.
О престанку рада пројекта и затварању постројења више је описано у оквиру поглавља 3.9.

4.8.

Алтернативе око датума почетка и завршетка извођења

Припремни радови трају од 2010. Године. У плану је да се Грађевинска дозвола добије до краја 2013.
Године. У овом тренутку се не може тачно рећи о датуму почетка реализације али планирано је да прва
ветрогенераторска јединица буде постављена у 2014. године, а завршетак радова 2015.

4.9.

Алтернативе око обима производње

При оптималним условима укупна инсталисана снага планираног ветропарка „Алибунар 1” је 99 МW.
Енергетском дозволом биће прописан је капацитет ветроелектране.
Планирано за „Алибунар 1”: годисња пројзводња 269735 MW
Планирано за „Алибунар 2”: годисња пројзводња 212492 MW
Планирано за „Алибунар 1”и „Алибунар 2”: годисња пројзводња 482228 MW
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4.10. Алтернативе око контроле загађења
У најранијој фази планирања ветропарка „Aлибунар 1” започет је поступак процене утицаја на животну
средину како би се сви евентуални негативни утицаји свели на намању могућу меру. Овај документ,
односно Студија о процени утицаја на животну Средину представља завршни документ у коме се налазе
све мере заштите које морају бити испоштоване од стране Носиоца Пројекта.
У оквиру поглавља 3.5 и 3.6 описани су врсте отпадних материја које настају приликом реализације и
редовног рада планираног пројекта, као и поступање са отпадним материјама.

4.11. Алтернативе око уређења одлагања отпада
О отпадним материјама и поступком са истим било је речи у оквиру поглавља 3.6.
Планирани ветропарк у свом раду неће емитовати отпадне гасове, нити генерисати отпадне воде и отпад,
изузев отпадних машинских и електросклопова у случају ремонта или поправки кварова, и отпадног
рабљеног уља и мазива које се мења при редовном одржавању.
Отпад који настане при поправкама и сервисирању опреме на ветротурбинама (метални и челични
делови, пластика, каблови, електрични склопови, рабљена уља) мора се предати акредитованим
сакупљачима за те врсте отпада. Отпадна машинска и хидраулична уља се при ремонту и одржавању
морају засебно сакупити у непропусне судове са оригиналним поклопцем и тако предати акредитованом
сакупљачу. Сматра се да је за рад компоненти једне ветротурбине потребна количина од око 450 l
хидрауличноиг уља. Сваке четврте године врши се замена уља у компонентама.
Отпад који настаје при грађевинским радовима (бетон, метал, пластика, каблови) ће се сакупити и
предати сакупљачима за сваку врсту отпада засебно. Неће бити складиштени на локацији.
На предметном комплексу неће бити генерисања санитарно-фекалних отпадних вода обзиром да ће се
санитарни чвор налазити у оквиру комплекса трафостанице, која територијално припада комплексу
ветроелектране „Алибунар 2”. На предметном комплексу настајаће само атмосферске отпадне воде.
Атмосферске воде нису загађане и испуштају се на слободне површине.

4.12. Алтернативе око уређења приступа и саобраћајних путева
Идејним решењем предвиђене су приступне саобраћајнице као и изглед целокупног комплекса
ветропарка „Aлибунар 1”. Главни приступ комплексу ветроелектране остварује се преко прикључка
постојећег атарског пута, ознаке у плану С 01 (катастарска парцела 8267 КО Владимировац), на државни
пута 1А реда бр.3 (Панчево - Вршац) на оквирној стационажи km 48+890, са леве стране пута у правцу
раста стационаже у овиру катастарске парцеле државног пута бр. 8236 КО Владимировац.
За приступ сваком ветрогенератору биће санирани постојећи атарски путеви и биће изграђен плато од
70х30 метара који ће служити за монтажу и сервисирање ветротурбина.

4.13.

Алтернативе око одговорности
животном средином

и

процедура

за

управљање

Као што је већ речено (поглавље 4.10) још у најранијој фази планирања ветропарка „Aлибунар 1” започет
је поступак процене утицаја на животну средину како би се сви евентуални негативни утицаји свели на
намању могућу меру. Овај документ, односно Студија о процени утицаја на животну Средину представља
завршни документ у коме се налазе све мере заштите које морају бити испоштоване од стране Носиоца
Пројекта.

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње
енергетског објекта за производњу електричне енергије
ветроелектране „Алибунар 1” у Банату

„WindVision Windfarm A” d.o.o

76

Целокупна процедура процене утицаја на животну средину текла је и тече у складу са Законом о процени
утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09), а детаљан ток фаза објашњен је у
Уводним Напоменама Студије.

4.14. Алтернативе око обуке
У оквиру ветропарка „Aлибунар” неће се налазити стална посада запослених лица, већ ће на комплекс
повремено долазити једно лице у обилазак турбина и проверу стања на локацији. Целокупни технолошки
комплекс је компијутеризован на даљинско праћење.
Што се обуке тиче, на инсталирању опреме као и њеном сервисирању радиће само обучена и стручна
лица.

4.15. Алтернативе око мониторинга
Мониторинг се првенствено односи на праћење утицаја ветроелектрана на птице и слепе мишеве, као и
на мниторинг буке.
Праћење утицаја ветроелектране на птице спроводити током две године, а мониторинг за слепе мишеве
потребно је спроводити током 3-5 година од пуштања у рад ветропарка.
По пуштању у рад извршити контролно мерење буке у животној средини која је последица рада
инсталираних ветроелектрана. Мерење је потребно извршити један пут годишње у најближим стамбеним
објектима у насељу Владимировац и Селеуш у складу са Правилником о методама мерења буке,
садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. Гласник РС” бр. 72/10), а по добијним резултатима
поступити у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10).
Друге алтернативе око мониторинга нису предвиђена, а више је описано у поглављу 9.

4.16. Алтернативе око планова за ванредне прилике
Као евентуалне удесне ситуације у ветропарку „Aлибунар 1” могу се јавити:
x
x
x
x

Кидање или ломљење лопатице,
Стварање леда на елисама,
Пад ветротурбине,
Удар грома и пожар.

Носилац Пројекта може урадити интерни План поступања у ванредним ситуацијама, а предметном
Студијом написане су обавезујуће мере којих се мора придржавати како би се појава евентуалних
удесних ситуација свела на минимум.

4.17. Алтернативе око начина декомисије, регенерације локације и
даље употребе
Пре уклањања ветропарка Носилац Пројекта је у обавези да исходује дозволу за уклањање објеката, а
све у складу са Чланом 168. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник РС” бр. 7/2009, 81/2009 и
24/2011). За исходовање дозволе Носилац Пројекта је у обавези да уради и достави ткз. Пројекат
рушења, односно Главни Пројекат уклањања објекта, као и потребне Услове и сагласности надлежних
институција из области заштите животне средине и заштите природе.
Пројектом затварања постројења потребно је да буду обухваћени сви параметри и мере заштите животне
средине које би утицале на минимизирање евентуалних негативних утицаја на медијуме животне средине
у току демонтаже постављене опреме. На уклањању опреме и инфраструктуре потребно је ангажовати
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акредитовану фирму. Највећи утицај на животну средину могао би се очекивати при уклањању бетонских
темеља ветротурбина.
Након престанка рада предметне ветроелектране Носилац Пројекта мора довести локацију у првобитно
стање.
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5.

Опис чинилаца животне средине за које постоји
могућност да буду изложени ризику услед рада
Пројекта

5.1.

Становништво

У поглављу 2.9. дате су основне демографске карактеристике подручја у коме је планирана реализација
ветропарка „Алибунар 1”. Локација се налази се између насеља Алибунар, Владимировац и Селеуш и на
њој нема стамбених објеката. Зоне становања, односно насеља Владимировац, Селеуш и Алибунар налазе
се јужно, северно и источно од локације.
У насељу Алибунар живи 2709 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 40,0
година (38,7 код мушкараца и 41,3 код жена). У насељу има 1166 домаћинстава, а просечан број чланова
по домаћинству је 2,94. Становништво у овом насељу веома је нехомогено, а у последња три пописа,
примећен је пад у броју становника. Ово насеље се налази на око 6км југоисточно од локације
планираног ветропарка.
Најближи стамбени објекти припадају насељу Селеуш и налазе се на удаљености од око 2,5 km
североисточно од будућег ветропарка, тако да реализација и редовни рад ветроелектране неће имати
значајан утицај на становништво у окружењу.
Владимировац је веће место од Алибунара, али није општински центар општине Алибунар. Према попису
из 2002. било је 4111 становника (према попису из 1991. било је 4539 становника). У насељу
Владимировац живи 3188 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 39,5 година
(38,2 код мушкараца и 40,8 код жена). У насељу има 1295 домаћинстава, а просечан број чланова по
домаћинству је 3,17. Етнички састав становништва у овом насељу веома је мешовит, уз српску већину, а у
последња четири пописа, примећен је пад у броју становника. Ово насеље се налази на око 4км
југозападно од локацие планираног ветропарка „Алибунар 1”.
Безбедна удаљеност зоне становања је веома битна због немогућности јављања визуелног узнемиравања
ротирајућим сенкама (ефекат сенке) који се ствара када елиса ветроелектране баца сенку на зоне
становања и простор у којем бораве људи.

5.2.

Стање флоре и фауне

Детаљни подацио о саставу флоре и фауне, заштићеним природним добрима, заступљености ретких и
угрожених врста на територији општине Алибунар, у којој се налази предметна локација дати су у
поглављу 2.6. ове Студије. У оквиру поглавља 6.6. дат је детаљни извештај о свим птицама и слепим
мишевима који су евидентирани на предметној локацији, као и потенцијални утицаји ветроелектрана на
ове врсте.
Постојећа намена површина на предметној локацији је пре свега пољопривредно земљиште. Подручје
карактерише потпуно одсуство дрвореда и живица уз пољске путеве, а природна вегетација се на ужем
истраживаном подручју своди на травне маргине. Са друге стране шире подручје одликује неколико
значајних природних станишта, а то су у првој мери лесне долине источно и северозападно од пројектне
локације и слатински и суви степски пашњаци уз села.
У ширем окружењу предметне локације налази се Специјални резерват природе „Делиблатска пешчара”,
која представља једно од најзначајнијих подручја птица у Србији, и међународно значајно подручје за
птице (IBA 015), у чијем је ужем пешчарском подручју забележено 167 врста птица.
Увидом на терену и у постојећу, важећу документацију може се констатовати да реализација ветропарка
(ветроелектране) може значајно утицати на птице и слепе мишеве па се морају предвидети посебне мере
заштите.
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5.3.

Вода, земљиште и ваздух

У окружењу нема реализованих индустријских објеката који продукују отпадне технолошке воде, опасан
отпад и аерозагађење. Негативан утицај на квалитет медијум животне средине има пољопривредна
производња која је заснована на предметном и ширем подручју, а који се огледа кроз оптерећење
земљишта органиским материјама, пестицидима и хербицидима, што индиректно има утицај на подземне
воде. Пољопривредне активности могу имати за последицу нешто већу концентрацију полутаната
земљишта, али је прекорачење ремедијационих вредности мало вероватно.
На самој предметној локацији нема водотокова. Што се тиче површинских вода, општина Алибунар у
хидрографском погледу гравитира Дунаву путем магистралног канала ХС ДТД, Нови Бечеј-Банатска
Паланка.
Обзиром да на локацији нема површинских вода, веома је мала вероватноћа да дође до загађења вода
продирањем агрохемијских средстава која се користе за одржавање пољопривредних култура.
Квалитет ваздуха на посматраном подручју није оптерећен загађујућим материја услед одсуства већих
загађивача, отворености и проветрености простора. Једини извор емисије загађујућих материја и прашине
представља саобраћај земљаним путевима који служе за прилаз пољопривредним површинама. Обзиром
на ниску фреквенцију саобраћаја, овај утицај је незнатан. За тренутно стање на локацији може се
контатовати да нема значајног загађења ваздуха.

5.4.

Климатске карактеристике локације

Детаљан приказ климатских карактеристика дат је у опису локације, у поглављу 2.5. Општина Алибунар
се налази у зони умерено континенталне климе. Обзиром да је предмет Студије ветроелектрана
најзначајнији климатски параметар је ветар.
У Војводини дувају углавном четири ветра. Најснажнији су „кошава”, која настаје услед ваздушних
струјања из јужних делова Русије према Средоземном мору, долази долином Дунава и пролази кроз
Ђердапску клисуру. То је хладан и јак ветар, који у себи има велики енергетски потенцијал и може
представљати доминантни погон ветроелектрана у Банату. „Северац” је хладан ветар, који зими оштро
брише равницом, „јужни” је топли ветар, док је „западни” најшешћи и доноси падавине кишу или снег.
Локација на којој је планирана реализација ветроелектране (ветропарка), односно целокупно подучје
општине Алибунар налази се у зони повољних ветрова (5-5,5 m/s) на висинама преко 50 m изнад тла, а
нарочито 100 m изнад тла што одговара савременим ветроелектранама.

Слика 42: Средња годишња брзина ветрова у Војводини у m/s на 50 m и 100 m изнад
тла (преузето из Студије Атлас ветрова АП Војводине)
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5.5.

Грађевине, непокретна културна добра, археолошка налазишта и
амбијенталне целине

Подручје на ком се планира изградња ветроелектране „Алибунар 1” је неизграђено и под
пољопривредним површинама је. Пољопривредне површине на подручју изградње и ширем подручју су
испресецане мрежом пољских земљаних путева. Најзначајнија друмска саобраћајница у ширем окружењу
је магистрални пут Е70 (Београд-Вршац-Темишвар), који у функционалном смислу чини значајну везу
општине са регионалним центрима, Панчевом и Београдом с једне, и Вршцем с друге стране. Подручје
општине пресецају и два ортогонална регионална путна правца (Алибунар-Пландиште и Банатски
Карловац-Добрица), који представљају значајне везе ка средњебанатском региону и граду Зрењанину.
Кроз општину Алибунар пролази пруга међународног карактера, која повезује Београд и Темишвар. Траса
пруге се протеже уз трасу државног пута првог реда (Београд-Вршац-Темишвар). Једини пут за
функционисање водног саобраћаја на подручју општине Алибунар јесте канал Дунав-Тиса-Дунав, који се
протеже кроз северни део општине и представља потенцијалну везу са подручјем средњег Баната и са
Вршцем и румунском границом на истоку. Канал је погодан за саобраћање мањих речних бродова, али је
плован на свега неколико места на подручју општине. Због наведених разлога, водни саобраћај тренутно
у потпуности одсуствује на подручју општине.
Завод за заштиту споменика културе у Панчеву (ЗЗСКП) урадио је основно археолошко истраживање на
локацији пројекта, са циљем процене археолошког потенцијала локалитета (Коначни извештај
археолошког рекогностицирања простора предвиђеног за комплекс ветропарка Алибунар који се налази у
КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак, 2012.). Рекогностицирањем је утврђено да на траси
инсталација ветротурбина и простору предвиђеном за ветротурбине у оквиру планиране ветроелектране
Алибунар 1, нису констатовани археолошки налази, док су у близини локације на којој је планирана
реализација ветроелектране пронађени неки објекти из сарматског, средњовековног и турског периода и
око њих је дефинисана специјална зона заштите.
На основу археолошког рекогностицирања преддметног простора издато је Решење о условима заштите
добара која уживају претходну заштиту (487/18 од 22.10.2012. године, Завод за заштиту споменика
културе Панчево). Овим Решењем су утврђени услови под којима се радови на изградњи ветроелектране
могу спроводити.

5.6.

Пејзаж анализиране зоне

Терен подручја планираног за изградњу вектроелектране је део Панонске низије, са специфичним и
веома униформним пејзажом. Пејзаж локације и њеног окружења је типичан за равницу чије се земљиште
користи у пољопривредне сврхе. Карактеристике пејзажа су: релативно раван и једноличан терен са
минималним променама надморске висине на целом подручју.
Земљишни прекривач зависи од сезоне у години и биљних култура које се узгајају на пољопривредном
земљишту. Подручје на ком је планирана изградња ветроелектране има веома оскудну аутохтону
вегетацију. У непосредној близини се издвајају две долине које нису обрађиване и на којима се срећу
фрагменти степске вегетације.
Естетска вредност предела није висока, пејзаж је раван и углавном сачињен од униформног
пољопривредног земљишта. Постоје две степске долине које нуде интересантне степске пејзаже, али они
нису насељене, нити туристички комерцијализоване. Са дна ових долина, које се налази на око 10 до
40 m дубине у односу на лесни плато, турбине ће бити видљиве, али само делимично, као последица
рељефа.
Еколошка вредност пејзажа је ниска, јер су природна станишта оскудна, обзиром да је већина њих већ
унуштена интензивном пољопривредом и не могу ефикасно да обезбеде основне еколошке услуге, чист
ваздух и чисту воду.
Историјска вредност пејзажа је ниска, према Заводу за заштиту споменика културе (Завод за зажтиту
споменика културе). У селима се налази неколико историјских споменика, а турбине нису видљиве са
локација на којима се налазе.
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Пејзаж на којем се планира изградња пројекта нема никакву установљену посебну вредност и није
сматран од стране локалног становништва или националних институција као посебно вредан и из тог
разлога се не сматра осетљивим на промене.

5.7.

Међусобни однос чинилаца природне средине

На локацији и у ширем окружењу нема већих индустријских и инфрастрктурних комплекса који емисијом
отпадних гасова, вода, генерисањем отпада и емисијом буке значајно негативно утичу на квалитет
чинилаца животне средине. Земљиште се претежно користи за пољопривредну производњу.
Коридор државног пута I реда једини има утицаја на медијуме животне средине, првенствено на ваздух,
услед емисије полутаната ваздуха из издувних гасова моторних возила. За реализацију пројекта
ветропарка најзначајнији су постојећи извори буке. У анализираном подручју бука потиче од саобраћаја
на државном путу I реда.
Подручје планирано за изградњу ветропарка је ненасељено са слабо развијеном супра и
инфраструктуром. Насеља у окружењу су са малим бројем домаћинстава, усмерене на пољопривреду.
Изузев у насељу Алибунар, нема привредних комплекса. Једини извор буке на предметном подручју је
саобраћај на државном путу Е70 (Београд-Вршац-Темишвар) и путном правцу Алибунар – Пландиште чије
се трасе налазе у ширем окружењу локације ветроелектране. Удаљеност наведених путних праваца од
подручја ветроелектране је већа од 2 km, па се може рећи да не утиче значајно на ниво буке у
посматраној зони.
Потенцијални извор буке на посматраном подручју могу бити планирани ветропаркови „Алибунар 2” који
се планира одмах уз предметни ветропарк, са његове југозападне стране, као и ветропаркови „Алибунар”
и „Малибунар” југоисточно од предметног ветропарка, чија је изградња планирана у наредном периоду.
Реализација ветропаркова ће условити појаву буке на предметном подручју, најпре у фази изградње, а
касније и у току рада ветрогенератора. Сматра се да савремени ветрогенератори, при брзини ветра од 8
m/s, стварају буку јачине 98 до 102 dB(А).
Реализација поменутих ветропаркова на предметном подручју може довести до извесног степена
кумулирања негативних утицаја на квалитет животне средине, између осталог, на ниво буке. Стога је по
реализацији пројекта потребно мерење нивоа буке у животној средини у складу са оговарајућим
Правилником о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. Гласник РС” бр.
72/10) и на основу добијених резутата поступити у складу са Закон о заштити од буке у животној средини
(„Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10).

5.8.

Ниво буке

Подручје планирано за изградњу ветропарка је ненасељено са слабо развијеном супра и
инфраструктуром. Насеља у окружењу су са малим бројем домаћинстава, усмерене на пољопривреду.
Изузев у насељу Алибунар, нема привредних комплекса. Једини извор буке на предметном подручју је
саобраћај на државном путу Е70 (Београд-Вршац-Темишвар) и путном правцу Алибунар – Пландиште чије
се трасе налазе у ширем окружењу локације ветроелектране. Удаљеност наведених путних праваца од
подручја ветроелектране је већа од 2 km, па се може рећи да не утиче значајно на ниво буке у
посматраној зони.
Потенцијални извор буке на посматраном подручју је планирани ветропарк „Алибунар 2” чија је изградња
планирана у наредном периоду. Реализација ветропарка ће условити појаву буке на предметном подручју,
најпре у фази изградње, а касније и у току рада ветрогенератора. Сматра се да савремени
ветрогенератори, при брзини ветра од 8 m/s, стварају буку јачине 98 до 102 dB(А). Реализација два
ветропарка на предметном подручју може довести до извесног степена кумулирања негативних утицаја на
квалитет животне средине, између осталог, на ниво буке.
5.8.1.

Осетљиви рецептори буке

Појава буке у животној средини се, пре свега, посматра са аспекта могућег утицаја на човека. Граница за
очување слуха је ниво буке 90 dB(A), за осмосатни радни дан и 40 или 42 – сатну радну недељу.
Према утицају на човека ниво буке се класификује на следћи начин:
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x
x
x
x

до 60 dB(A) подручје само психолошког деловања,
од 60 до 90 dB(A) подручје озбиљних психолошких и неуровегетативних сметњи,
изнад 90 dB(A) подручје оштећења слуха,
изнад 120 dB(A) подручје акутног оштећења.

Ниво буке која потиче од рада ветроелектране зависи од метеоролошких услова, пре свега, брзине ветра
и смањује се са повећањем удаљености од извора, па ће тако ниво буке који производи ветрогенератор
при оптималном раду (при брзини ветра од 8 m/s) на удаљености од 25 m износити 55 dB(A), на 100 m 45
dB(A), на 350 m 37 dB(A), а на 500 m 33 dB(A), што је испод граничних вредности буке за тихе и
осетљиве зоне.
Најближи стамбени објекти се налазе на удаљености већој од 500 m, па се предпоставља да неће бити
погођени утицајем буке. Треба напоменути да у близини локација ветрогенератора (у кругу полупречника
500 m) нема башта и воћњака на којима би људи боравили дуже времена. Окружење представљају
обрадиве површине, које се обрађују уз помоћ механизације на којима се не очекује чест и дужи боравак
људи и које у одређеној мери апсорбују буку.
Поред човека буком могу бити угрожене и животиње чија се станишта налазе у близини ветрогенератора
или то подручје користе за храњење. Обзиром да на предметном подручју нема природних станишта, овај
утицај није од значаја за предметно подручје.
5.8.2.

Постојећи ниво буке и методологија мерења буке

На предметном подручју нису вршена мерења буке и не постоје подаци о „нултом стању”. Претпоставка је
да је ниво буке не прелази граничне вредности прописане за тихе и осељиве зоне (чисто стамбена
насеља) обзиром да на посматраном подручју нема значајних извора буке.
На основу претходних претпоставки, а за усвојену технологију извршен је прорачун буке од окретања
елиса и рада генератора и мултипликатора за различита растојања од извора и уз услов слободног
простирања звучних таласа, односно не рачунајући на прирородне препреке које би могле смањити ниво
буке обзором да се ветропарка планира на равном терену. Прорачун је извршен коришћењем софтвера:
http://rigolett.home.xs4all.nl/ENGELS/equipment/spcalc.htm
Уношењем података о нивоу буке на извору, удаљењу, висини рецептора, времену рада, коефицијенту
који зависи од врсте подлоге добијају се следећи резултати приказани у табели.
Табела 19: Ниво буке у зависности од удаљености од извора

Удаљеност од извора буке

На извору

25 m

50 m

100 m

200 m

350 m

500 m

1000 m

Ниво буке dB(A)

102

55

53

49

43

37

33

24

Максимално дозвољене вредности буке на отвореном простору регулисане су нормама у Прилогу 2 Уредбе
о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гласник Републике Србије бр. 75/2010). Прорачунате
очекиване вредности буке у зонама најближих стамбених насеља не прелазе граничне вредности нивоа
буке за чисто стамбене зоне, што значи да становништво из околних насељ (Селеуш, Владимировац,
Алибунар) неће бити угрожено емисијом буке. Обзиром на удаљеност стамбених објекта, евентуално
кумулирање ефеката са планираним ветропарком „Алибунар 2” неће негативно утицати на квалитет
живота становништва ширег подручја.
Обавеза Носиоца Пројекта је да по по постављању ветротурбина ангажује акредитовану организацију
која ће урадити контролно мерење буке у животној средини при оптималној брзини ветра.
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6.

Опис могућих значајних утицаја на чиниоце животне
средине

Коришћење енергије ветра има мали утицај на животну средину у поређењу са много озбиљнијим
ефектима конвенционалне производње електричне енергије који утичу на климатске промене и ремете
природну равнотежу. Енергија ветра не доводи до стварања штетних емисија нити опасног отпада, не
осиромашује природне ресурсе, није узрок оштећења животне средине услед коришћења ресурса,
транспорта или управљања отпадом.
Ветротурбине заузимају мање од 1% површине земљишта. Када се изграде и почну са радом, постојеће
активности, као на пример пољопривреда, или испаша стоке могу се наставити са несметаним обављање
око њих.
Утицаји на природна станишта птица и други биљни и животињски свет зависи од специфичности саме
локације. Такође ветроелектране могу имати утицај на околно становништво, па је потребно избегавати
њихово постављање у близини насеља.

6.1.

Утицај на животну средину у ток реализације пројекта

Утицај на чиниоце животне средине мора се пратити у свим фазама реализације предметног Пројекта. У
току саме реализације предметног ветропарка, односно приликом монтаже вангабаритних делова
ветротурбина може доћи до извесног утицаја на чиниоце животне средине.
6.1.1. Утицај на промену и редукцију станишта
Изградња ветропарка може довести до:
x

директног губитка станишта због изградње инфраструктуре,
ветротурбине, пратећи објекти, путеви, и слично, као и

x

фрагментације станишта и појачаног негативног ефекта руба (утицај ободних станишта).

у

које

спадају

темељи

за

Како су сва станишта птица и слепих мишева на подручју будуће вертроелектране „Алибунар 1” већ
фрагментисана мозаиком обрадивог земљишта и системом попречних ленија, не очекује се да ће за
извођење радова на подизању ветропарка бити потребна додатна фрагментација и изградња
инфраструктуре изван постојеће мреже. У том смислу, утицај изградње ветроелектрана на станишта
директно ће зависити од рационалности и предострожности приликом техничких радова на постављању
темеља за ветротурбине, пратећих објеката, прилагођавању путева и транспортних линија.
Осим тога, сва су станишта птица и слепих мишева на подручју „Алибунар 1” изложена редовном
узнемиравању пољопривредном механизацијом која неколико пута годишње пролази целом површином
подручја.
Реализација ветропарка подразумева присуство тешке механизације и великог броја људи на локацији,
земљане, бетонске и монтажне радове што за последици има појаву буке, емисију издувних гасова и
прашине. Услед наведених појава очекује се да ће известан број птица певачица које се гнезде на овом
подручју бити отеран и он ће, у намери да се премести даље од градилишта и осталих извора
узнемирења, вршити притисак на остатак популације и појачати конкуренцију за ресурсе (смештај гнезда,
храна, заклон и др.). Тиме се донекле смањују виталност и продуктивност популације али се очекује да та
појава буде пролазна обзиром на ограничено трајање радова и без значајнијег утицаја на промене укупне
величине популације.
Последице привременог узнемиравања током извођења радова ће бити ублажене тиме што ће угрожене
јединке користити иста станишта у близини. Реч је о добро покретљивим врстама које могу активно да
избегавају контакт са механизацијом. Грађевински радови би могли да доведу до узнемиравања јединки
које су у потрази током репродуктивног периода, за време миграције и хибернације.
Услед присуства алтернативних станишта, не очекује се да грађевински радови имају негативан утицај на
успешност парова током размножавања и на стопу преживљавања јединки врста које су регистроване на
овом подручју.
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6.1.2. Утицај на коришћење земљишта
У фази реализације Пројекта, односно монтаже ветротурбина може дођи до утицаја не земљиште, јер ће
се у тренутку постављања ветротурбина тренутно онемогућити пољопривредна производња која је
примарна на планираној локацији. Ови утицаји су привремени и по завршетку радова на постављању
ветрогенератора престају.
6.1.3. Утицај на изглед предела током изградње
У циљу обезбеђивања потребних површина за реализацију ветропарка, односно за монтажу ветротурбина,
постављање подземних каблова и других неопходних радова биће потребно уклонити део вегетације што
ће утицати на изглед предела. Наведени утицај је привремен и пролазан. Обзиром на чињеницу да ће
темељи ветрогенертора заузимати мале површине утицај на вегетацију и површинско земљиште јавиће се
на само малом и ограниченом простору.
Далеко већи утицај на изглед предела имаће присуство великог броја грађевинских машина, раскопи за
темеље, вишак земље, амбалажа и грађевински материјал, што ће условити визуелну деградацију
предела. И овај утицај је привремен и по реалилзацији пројекта престаје.
6.1.4. Визуелни утицај на заштићена подручја
Локација на којој се планира постављање ветрогенератора налази се на око 5 km северозападно од
Специјалног резерват природе „Делиблатска пешчара”. Имајући у виду ову удаљеност може се рећи да
извођење радова на самој локацији ветропарка неће довести до визуелног утицаја на ово заштићено
подручје. Делиблатска пешчара неће бити под директним утицајем грађевинских активности које ће се
одвијати у фази реализације пројекта.
6.1.5. Утицај на саобраћај и транспортне путеве
Највећи утицај на саобраћај и транспортне путеве од стране предметног Пројекта свакако ће се јавити у
фази реализације Пројекта, услед транспорта спорих возила са габаритним деловима ветротурбина.
Такође услед довоза грађевинског материјала на локацију биће појачан саобраћај на овом делу пута.
Транспортни правац који ће трпети највећи утицај је путни правац од Панчева до Владимировца, па даље
до предметне локације.
Најзначајнији утицај транспорта је кретање возила за превоз вангабаритних делова. Својом малом
брзином транспортери значајно успоравају саобраћај и доводе до стварања гужви. Због великих габарита
отежано је њихово претицање и мимоилажење. Морају се бирати трасе које имају потребне радијусе
заокретања и при вожњи мора се интензивно водити рачуна о паркираним возилима и објектима
саобраћајне инфраструктуре који могу бити непажњом оштећени. Наведени транспорт се мора вршити под
пратњом. Већина делова који се уграђују у ветрогенераторе и поред великих габарита имају малу тежину,
тако да се не очекује негативан утицај на стање путне подлоге. Довоз грађевинског материјала врши се
транспортном механизацијом носивости до 20 t. У време трајања радова биће интензивиран саобраћај
тешке транспортне механизације што ће такође условити успоравање саобраћаја на наведеној деоници
пута.
По завршетку радова, негативан утицај на одвијање саобраћаја престаје. Пројекат се реализује фазно,
тако да је негативни утицај разложен у три краће фазе. Такође, планирано је, да се транспорт не врши у
време саобраћајних шпицева.
6.1.6. Утицај на ниво буке у току реализације пројекта
Највећи утицај на ниво буке биће пореклом од грађевинских радова који ће се изводити на локацији.
Према смерницама о прихватљивим нивоима буке услед грађевинских активности наведене су у
британском стандарду BS5228. У првом делу овог стандарда наведено је да за дугорочне и обимне
активности који укључују земљане радове, ниво буке услед дневних грађевинских активности не сматра
се значајним ако је нижи од 55dB LAeq.
На локацију ће бити допремана велика количина грађевинског материјала, а изградња само једног
ветрогенератора захтева око 100 камионских тура да би се допремио сав потребан материјал и делови
ветротурбине. Такође одвијање саобраћаја на локацији условиће повећање нивоа буке.
Сви радови на реализацији предметног пројекта, односно ветропарка су ограниченог временског трајања
и по завршетку ових радова поједини утицаји ће бити смањени или потпуно отклоњени.
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6.2.

Утицај на животну средину током експлоатације ветропарка

Коришћење енергије ветра и рад ветроелектрана је са изузетно малим утицајем на животну средину у
поређењу са другим видовима конвенцијалне производње електричне енергије.
6.2.1. Утицај на површинске и подземне воде и бионте акватичних екосистема
Рад ветроелектране „Алибунар 1” не изазива продукуцију отпадне воде, гасова, чврстог отпада и опасаног
отпада, тако да неће имати никакав утицај на површинске и подземне воде, као и на акватичне бионте.
6.2.2. Утицај на земљиште
Како ветрењача нема продукције отпадних вода, чврстог и опасног отпада неће доћи до утицаја на
земљиште. У редовном одржавању периодично се врши замена уља у склоповима ветрогенератора, а у
случају квара може доћи до замене делова. Отпад који на тај начин настане одмах се евакуише са
локације предајом овлашћеном сакупљачу - оператеру.
Једини утицај у току експлоатације пројекта на земљиште може се јавити услед акцидента на локацији
које се односи на просипање уља или горива из моторних возила. Ако се изузме ангажовање
механизације у фази реализације, у току редовног рада изразито је мали број возила на локацији, тако да
је вероватноћа јављања цурења флуида из возила као акцидента врло мала. Количине штетних материја
које би се на тај начин ослободиле не могу довести до значајних негативних последица по чиниоце
животне средине. Уклањање загађеног слоја земљишта се може лако и једноставно извести - а тако
настао опасан отпад се одмах предаје овлашћеном оператеру на даљи третман.
6.2.3. Утицај на квалитет ваздуха
Конверзија енергије ветра у механичку енергију не утиче на квалитет ваздуха. Утицај ветроелектране
изражен је само на мању промену брзине ветра око турбине.
У редовном раду ветропарка нема сталне посаде запослених већ се процес одвија аутоматски и преко
даљинске контроле. Саобраћај на локацији је веома редак и не може утицати на квалитет ваздуха.
6.2.4. Емисија буке
Постоје два изразита извора буке повезана са радом ветроелектране: аеродинамичка бука коју изазива
елиса док се креће кроз ваздух и механичка бука коју ствара рад механичких елемената у кућишту –
генератор, мултипликатор и други делови погона. Аеродинамичка бука је у функцији више међусобно
зависних чинилаца, међу којима су дизајн елисе, ротациона брзина, брзина ветра и турбуленција
долазног ваздуха која може да производи специфичан звук. Механичка бука из ветроелектрана је тоналне
природе.
Напредак у технологији и дизајну довео је до смањења буке која се емитује. Аеродинамичка побољшања
су међусобно комбинована да би ветроелектране биле тише, обухватају прелаз са решеткастих на цевасте
стубове, рад при променљивој брзини, прелазак на трокраке моделе, итд. Побољшања дизајна
мултипликатора и коришћење антивибрационих техника у протеклих десет година као резултат су имали
значајно смањење механичке буке. Најновије ветротурбине на директан погон немају високобрзинске
механичке компоненте и стога не стварају механичку буку. Бука турбине расте са повећањем брзине
ветра, али спорије него што се повећава позадинска бука генерисана ветром. Утицај буке ветротурбине
ће због тога вероватно бити већи при малим брзинама ветра, када је разлика између буке електране на
ветар и позадинске буке вероватно већа. Ветротурбине не раде на брзини нижој од брзине ветра која се
назива „cut in” брзина (минимална брзина ветра испод које ветроелектрана не производи користиву
енергију тј. брзина при којој се укључује систем за производњу енергије) и обично је око 5 m/s. Веће
ветроелектране и оне са варијабилном брзином емитују ниже нивое буке на „cut in” брзини, него мање
ветроелектране са сталном брзином. Бука се простире у неким правцима више него у другим, при чему
зоне у правцу ветра (низ ветар) обично имају највише предвиђене нивое буке. При већим брзинама
ветра, бука ветра углавном има ефекат маскирања буке ветроелектране.
Добар акустички дизајн и пажљиво размотрено лоцирање турбине спречиће значајно повећање нивоа
амбијенталне буке на осетљивим локацијама у близини. Генерисање звука из модерних ветроелектрана
може се регулисати, чиме се ублажавају проблеми везани за буку, иако се тиме губи извесна енергија из
производње. Мора се постићи одговарајући баланс између производње енергије и утицаја буке.
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Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у жиотној средини („Сл. Гласник РС” бр. 75/10) прописани су
дозвољени нивои буке у средини у којој човек борави и то за отворени простор:
x

чисто стамбено подручје, за дан и вече/ноћ. 55/45 dB(A),

x

градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дужа
аутопутева, магистралних и градских саобраћајница, за дан и вече/ноћ. 65/55 dB(A).

Подручја у близини електране на ветар где је постојећи ниво буке мањи од дозвољеног, максимални
пораст од 5dB(A) изнад постојеће буке сматра се прихватљивим у обезбеђивању заштите околног
становништва.
Генерално, бука вероватно неће представљати значајан проблем када је раздаљина између најближе
ветроелектране и неког објекта већа од 500 метара, као што је случај са предметним пројектом. По
постављању ветротурбина и пуштању у рад ветроелектране „Алибунар 1” Носилац пројекта ће урадити
контролно мерење буке у складу са оговарајућим Правилником о методама мерења буке, садржини и
обиму извештаја о мерењу буке („Сл. Гласник РС” бр. 72/10) и на основу добијених резутата поступити у
складу са Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10).
6.2.5. Негативни утицаји на становништво
Поред утицаја који се изазива емисијом буке, ветроелектране могу имати утицаја на становништво из
окружења бацајући сенке на објекте становања када је сунце ниско на небу. Овај ефекат познат је као
трептање сенке (ефекат сенке) и ствара се када елиса баца сенку на прозоре кућа, односно простор у
којем бораве људи, а ротација елисе доводи до наизменичног настајања и нестајања сенке. Овај ефекат
је краткотрајан и јавља се само у одређеним комбинованим околностима, када сунце сија и под ниским је
углом (у зору или пред сумрак) а ветроелектрана се налази тачно између сунца и објекта на који баца
сенку и при томе има довољно ветра да изазове покретање елисе.
Треперење сенке на студијском подручју је аналитички моделирано коришћењем софтвера, чиме је
добијена "Мапа сенки", на којој је приказано трајање сенки на годишњем нивоу, у односу на промену
положаја сунца и удаљености рецептора од ветротурбина.
Код рачунања времена трајања сенке узимало се у обзир :
1. сунце сија читав дан од зоре до сумрака
2. површина ротора је нормална на линију ветротурбине према сунцу
3. турбина константно ради
За израду мапе треперења сенке, коришћен је најгори могући сценарио. У стварности ветротирбине не
раде стално и осунчаност није увек толиког интензитета услед присутности облака или магле.
Према резултатима, свега неколико кућа може бити под утицајем ефекта треперења сенке, а изложеност
не би трајала више од 15 часова годишње. Како треперење сенке траје веома кратко сваког дана (Риссер
ет ал., 2007), утицај је оцењен као занемарљив.
Табела 21: Закључак за утицај треперења сенке

Ефекат
треперења
сенке

Топиц

Ризик

Фаза
пројекта

Тип
утицаја

10-25 сати
сенке
годишње

Светла и ретка сенка, тешка за
опажање, ће утицати на око 5
кућа у јужном делу Колоније

Фаза рада

Директни
негативни
утицај
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Занемарљив
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Слика 43: Преглед трајања сенки на пределу око ветроелектране "Алибунар 1"

С обзиром на мали број кућа на који сенка утиче, и мали број сати излагања годишње, утицај се оцењује
као занемарљив.
У условима где ефекат сенке може да представља проблем, пројектанти би требало да обезбеде
прорачуне који ће га квантификовати и, где је то прикладно, предузети мере које ће спречити или
ублажити потенцијални ефекат, као на пример искључивање одређеног ветрогенератора у одређено
време (Simić et al. 2010).
6.2.6. Утицаји на орнитофауну и хироптерофауну
Ветроелектрае највећи утицај имају на птице и слепе мишеве. Из тог разлога потребно је дпбро
испитивање пре реализације пројекта као би се спровеле евентуалне мере заштите и негативни утицају
свели на најмању огућу меру.
Табела испод (табела 22 и 23) описује ризике који су специфични за пројекте изградње ветроелектрана:
колизија летеће фауне. Из тог разлога међународна и домаћа законска регулатива захтева анализу птица
и слепих мишева.
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Табела 1: Опис потенциалног утицаја на флору и фауну
Потенцијални утицаји свих пројеката изградње инфраструктуре
Група
организама
која
је
Категорије утицаја
Период осетљивости
потенцијално подлеже утицају
Директни негативни утицај услед
уништавања или нарушавања:
x све групе организама које живе у
x На
станишта
(уништавање,
природнимсаништима и користе
их
за
лов,
кретање
или x Током периода изградње
нарушавање или фрагментација)
размнођавање
x Током редовног рада пројекта
x На специфичну флору и фауну x све групе организама које живе у
за време одржавања и
присутну на станишту
прродним стништима
поправљања
x све групе организама које ћиве у x Током фазе демонтаже
Индиректни неативни утицај услед
природним стаништима и користе
узнемиравања (загађење ваздуха,
их
за
лов,
кретање
или
воде или земљишта, бука...)
размножавање
Табела 2: Опис потенциалног утицаја на летећу фауну (птице и слепе мишеве )

Потенцијални утицаји пројеката изградње ветроелектрана
Биолошке групе
које су
Категорије утицаја
потенцијално
Период осетљивости
подложне
утицају
Директни негативни утицај услед уништавања
или нарушавања:
Судари када летеће животиње не могу да виде
ветротурбине услед слабе видљивости (ноћ, магла, x Птице и слепи
пљусак)
мишеви
Судари у случају када временски услови спречавају
x Птице и слепи
Током редовног рада
летеће животиње да лете нормално (јак ветар или
мишеви
пројекта
киша која их гура ка земљи)
Судари или баротраумас чак и када су време и
x Птице и слепи
видљивост
повољни,
услед
природних
мишеви
карактеристика врста и њиховог понашања
Степен утицаја ветроелектрана на орнитофауну и хироптерофауну је веома различит и зависи од врста
птица и слепих мишева, сезоне и локације, а утицаји могу бити привремени или стални.
Сматра се да су најугроженије врсте: птице грабљивице, лабудови, гуске и гњурци. Такође су угрожене
барске птице у фази лежања на јајима и водене птице (патке и пловке) у групама.
Потенцијални утицаји који ветроелектране могу имати на птице и слепе мишеве су:
-

Узнемиравање током фазе реализације, односно изградње и током редовног рада које доводи
до привременог или сталног измештања са места објекта или његове околине,
Смртност услед судара,
Препреке кретању, што зависи од врста птица и сезоне,
Директан губитак или деградација станишта, нарочито у мочварним подручјима.

Главни ризици долазе од судара птица и слепих мишева са ветротурбинама, утицаја на станишта птица и
слепих мишева и на њихово понашање. Судари са ветротурбинама се првенствено односе на птице
селице и крупне птице које једре, као што су птице грабљивице. У таквим случајевима птице и слепи
мишеви могу да налете на лопатице или стубове ветрогенератора, буду усисани турбинама или буду
турбуленцијама срушени на земљу. Сматра се да је назначајнији узрок смрти слепих мишева судар са
лопатицама и услед стварања вртлога приликом ротације.
Постоје неколико разлога за сударање птица са ветротурбинама и услед добре видљивости, а основни је
тај што нису способне да примете обртање елиса. Постоје две хипотезе које се нуде за објашњење,
примењиве углавном на грабљивице. Прва се односи на претпоставку немогућности птичијег ока да
довољно јасно види брз покрет. Друга хипотеза полази од претпоставке неспособности птица да поделе
пажњу између ловине не тлу и осматрања препрека на хоризонту. Обзиром на чињеницу да грабљивице у
свом оку имају две жуте мрље (foveae) једну за предњи вид, а другу за гледање на доле, требало би да се
ова друга хипотеза искључује. Ипак нека посматрања указују на то да понекад птице не користе обе жуте
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мрље истовремено, јер су толико усресређене на тражење плена на тлу, да пропуштају да запазе
предмете испред себе као што су ветротурбине, далеководи, што доводи до сударања.
Већина судара птица са ветрогенераторима односи се на појединачне птице и врло мало је забележених
случајева вишеструких птичијих губитака, чак и по лошим времениским условима.
Иако није увек утврђена непосредна корелација између густине птица и броја губитака услед судара, у
принципу постоји већа вероватноћа да до сударања дође тамо где је број присутних птица већи, односно
где је већа учесталост птичијег кретења.
Одређене врсте и таксономске групе птица су више од других подложне сударању са ветрењачама. Ту
спадају: гуске, лабудови и патке (Anseriformes), грабљивице (Accipitridae), нарочито крупне које једре
као што су сове (Strigiformes) и по лошем времену певачице које се селе ноћу. Међу птицама које налећу
на ветротурбине забележен је велики број врста - јастреб (Accipiter gentilis), кобац (Accipiter nisus),
јаребица (Perdiх perdiх), гривнуша (Columba palumbus), чиопа (Apus apus), кукавица (Cuculuc cаronus),
сеоска ласта (Hirundo rustica), градска ласта (Delichona urbica), кос (Turdus merula), бела плиска (Motacilla
alba), обична траварака (Saxicola rubetra), краљић (Regulus regulus), гавран (Corvus carax), зеба (Frinfila
coelebs). Птице су изложене различитом степену ризика у зависности од околности и од врста. По ведрим
и релативно тихим ноћима птице певачице које се селе ноћу лете на висинама које су обично изнад
домашаја ветротурбина. Могуће је да птице травних станишта, као што је пољска шева (Alauda arvensis),
буду посебно подложне сударању са ветрењачама, будући да у времену парења полећу са земље
довољно високо да доспеју у домашал елиса. Изван сезоне гнежђења није примећен утицај на пољске
шеве.
Претпоставља се да не постоји значајна непосредна корелација између величине ветроелектране и
вредности морталитета птица и слепих мишева. Од велике ветроелектране постављене на адекватан
начин може да страда мање птица и слепих мишева, него од мале али неадекватно постављене.
Ветроелектране и њихова пратећа инфраструктура могу у великој мери да снизе квалитет станишта
птица. Поједине студије показале су да птице мање користе станишта са ветроелектранама него она без
таквих структура, или их чак сасвим напуштају. Неке птице могу да наставе да користе пределе са
ветроелектранама, али да буду узнемирене и плашљивије иначе. Таква стања стреса могу довести до
слабијег успеха гнежђења, што може условити локални пад популације. Међутим поједине врсте птица
могу несметано, без икакве промене да наставе да користе станиште као и пре изградње ветрењача. Ипак
поједине птице, као на пример мишар (Buteo buteo) избегава да се гнезди у зони од 500 m око
ветроелектране.
Што је већа површина коју заузима ветроелектрана (при истој густини турбина) то је већи потенцијални
утицај и на друге негативне ефекте, осим директне смртности. Велика постројења изазивају већи гибитак
станишта или њихову деградацију, тако да птице избегавају та станишта за гнежђење или храњење.
Сматра се да ветроелектране утичу на коришћење травнатих станишта, првенствено у време гнежђења.
Утврђено је да са приближавањем ветроелектарнама опада број гнеждених парова таквих птица по
јединици површина.
На анализираном подручју, односно конкретно на локацији будућег ветропарка „Алибунар 1”, строго
заштићена и глобално угрожена врса је степски соко (Falco cherrug). Он се не гнезди унутар ветропоља, у
периоду истраживања имао је два активна гнезда на 5 и 9,8 km од рубних ветрогенератора. Подручје
планираног ветропарка не представља његову ловну територију због далеко значајнијух извора хране
северно од локације.
Унутар планираног ветрогенерааторског поља не налази се ни једно веће колонијално гнездилиште,
хранилиште појилиште или ноћилиште или друго окупљалиште већег проја птица, као ни склониште нити
колоније слепих мишева.
Анализа утицаја на слепе мишеве обухвата 15 регистрованих врста од којих су 4 врсте умерено еколошки
осетљиве. Турбине су ипак лоциране на удаљености од најмање 200 m од границе подручја која се
сматра од значаја за слепе мишеве.
Евидентирано је да слепи мишеви страдају услед сударања са елисама ветротурбина. Слепи мишеви
производе звучне сигнале испод 20 kHz али и ултразвучне сигнале високе фреквенције, који нису чујни
људском уху. Они емитују ултразвучне сигнале и примају назад ехо тих звукова те на тај начин могу да
пеципирају околину и орјентишу се. Пошто су слепи мишеви прилагођени да ехолокацијом детектују
поготову објекте који су у покрету, што им помажу у лову и орјентацији и перцепцији околине, поставило
се питање зашто је онда велики број жртава. Међутим код већине врста слепих мишева ехолокација је
неефективна на раздаљинама већим од 10 m тако да слепи мишеви који бораве у близини ветротурбина
могу да погрешно процене брзину ротора или не мо гу да детектују велике лопатице које се крећу
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великом брзином. Када се узме у обзир брзина којом се окрећу лопатице, чак и у условима када брзина
ветра није велика, поједини слепи мишеви нису у могућности да детектују лопатице на време да би могли
да их избегну током лета.
Ветроелектране производе комплексна електромагнетна поља у близини гондола. Како је познато да су
неке врсте слепих мишева осетљиве на електромагнетна поља, утицај на перцепцију у овим рецепторима
може повећати ризик од судара са елисама ветроелектране.
Запажено је да је највећи морталитет слепих мишева у ветропарковима у периоду од краја јула до
поцетка септембра. У овом периоду младе јединке почињу да лете, и услед неискуства и радозналости
најчешће долазе у контакт са роторима. Сматра се да преко 63% настрадалих слепих мишева управо чине
младе јединке. Највећа смртност слепих мишева регистрована је у оним ветропарковима који су лоцирани
у шумама, а затим код ветрогенератора који су постављени у непосредној близини (мање од 100) шуме,
шикаре или дрвореда. Пројектно подручје „Алибунар” нема шумских станишта и у њему нису детектоване
врсте које лове у шуми.
Такође су угрожене и врсте које лове на већим висинама у слободном простору, као што је Nyctalus
noctula, јер је концентрација инсеката, њиховог плена, у слободном простору у близини шума знатно
повећана. Што се тиче временских услова, активност, а самим тим и смртност слепих мишева, значајно је
умањена у ноћима у којима је температура испод 13°C а брзина ветра изнад 6 m/s. Параметри
ветрогенератора такође знатно утичу на смртност слепих мишева. Што је дужина ротора већа, то су
очекивани смртни исходи већи. Неопходно је да је слободан простор од тла до најниже тачке ротора
најмање висине од 35 m (SEIHE et al. 2008).
Кратак закључак о утицајима ветроелектране на птице и слепе мишеве приказан је у табелама испод:
Табела 24: Утицај ветроеелектране на птице

ПТИЦЕ
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Falco tinnunculus
Falco cherrug
Alauda arvensis
Pernis apivorus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Aquila pomarina
Aquila heliaca
Aquila pennata
Falco vespertinus
Falco columbarius
Grus grus
Delichon urbica
Corvus corax

Ризик

Колизија
са
ветротурбина

лопатицама

Колизија
са
ветротурбина

лопатицама

Фаза
пројекта

Тип утицаја

Ниво утицаја

Фаза рада

Директан
сталан
негативан
утицај

Средњи

Фаза рада

Директан
сталан
негативан
утицај

Низак

Табела 25: Утицај ветроелектране на слепе мишеве

СЛЕПИ МИШЕВИ

Nyctalus noctula

Eptesicus serotinus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhlii

Ризик
Колизија са лопатицама
ветротурбина, баротраума

Колизија са лопатицама
ветротурбина, баротраума
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Фаза
пројекта

Тип утицаја

Ниво утицаја

Фаза рада

Директан
сталан
негативан
утицај

Средњи

Фаза рада

Директан
сталан
негативан
утицај

Низак
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6.2.7. Утицај ветроелектране на авиосаобраћај
Планирана ветроелектрана „Алибунар 1” неће угрожавати одвијање авиосаобраћаја. Најближи већи
аеродрум је у Сурчину и удаљен је од планираног ветропарка више од 50 km. Од мањих аеродрома који
се користе за пољопривредну авијацију и рекреацију најближи аеродроми су у Вршцу 32 km источно, у
Падинској Скели („Лисичји Јарак”) на око 37 km западно, аеродром „Смедерево” 47 km јужно, аеродром
„Земун поље” на око 50 km, аеродром Нови Сад на око 90 km. Од војних аеродрома најближи је у
Батајници, на око 50 km. Генерално посматрано ветропаркови могу условити сметње привредној
авијацији, приватним мањим авионима, војној авијацији и транспорту хеликоптера. За планирани
ветропарк издати су Услови бр. 716-07/0193/2012-0003 од 11.12.2012. године од Директората цивилног
ваздухопловства Републике Србије у којима се потврђује да постављање ветроелектране „Алибунар 1”
неће утицати на одржавање прихватљивог нивоа безбедности ваздушног саобраћаја.
6.2.8. Утицај ветроелектране на телекомуникационе системе
За ветроелектрану „Алибунар1” издати су Услови бр. 329143/3 од 30.11.2012. године који су издати од
стране „Телеком Србија” којих Носилац пројекта мора придржавати. Сматра се да предметна
ветроелектрана неће имати утицаје на телекомуникационе системе.
6.2.9. Утицај у погледу интензитета вибрација, топлоте и зрачења

Вибрације, као и емисија светлост и топлоте нису карактеристичне за предметни пројекат.
Што се зрачења тиче, као и свака електрична опрема и ветрогенератори са својом пратећом опремом
(трафостаница) емитују електромагнетно зрачење, као вид нејонизујућег зрачења.
Наизменична струја ствара електрична и магнетна поља која се заједнички називају „електромагнетно
поље”. Електрично поља ствара напон и она се појачавају сразмерно повећању напона. Магнетна поља су
резултат протока електричне струје и њихова снага се повећава сразмерно повећању струје. Далеководи
за пренос електричне енергије су најпознатији извори електромагнетних поља, али и сва друга
електрична опрема има могућност стварања електромагнетног поља. Извори електромагнетног зрачења
повезани са предложеним пројектом ветропоља су надземни далеководи, сами ветрогенератори као и
трансформатори.
Електромагнетно поље има највећи интензитет када је његов извор у непосредној близини рецептора а
интензитет поља опада са повећањем удаљености од извора. Само рецептори који су дуготрајно били
изложени електромагнетним пољима великог интензитета би могли да буду угрожени. Такав рецептор би
могао да буде, на пример, стамбени објекат које се налази у непосредној близини извора великог напона.
Када је реч о планираној ветроелектрани „Алибунар 1”, трансформатори и ветрогенератори се налазе на
значајној удаљености (>800 m) од најближег рецептора - насељеног објекта, па се могућност било каквог
утицаја може одбацити.

6.3. Утицај услед престанка рада и затварања ветропарка
Предметни ветропарк може имати знатних утицаја на животну средину и прилоком затварања који су по
обиму и врсти веома слични утицајима који се јављају и приликом саме реализације ветропарка. Заправо
грађевински радови на демонтажи и уклањању ветротурбина и инсталиране опреме су главни узроци
евентуалних утицаја.
Радови на уклањању опреме и демонтажи инфраструктуре довешће до повећаног нивоа буке, али не би
требало да бука прелази лимитирајуће вредности. Осетно повећање нивоа буке могло би се очекивати
током разбијања бетонских темељних платоа ветротурбина, током кога би се бука могла чути и на
раздаљини до 1,5 km.
Слично као и при монтажи и демонтажа ветротурбина условиће већи број камионских тура што би могло
довести до повећаног ниво буке услед повећаног обима саобраћаја на самој локацији. Обзиром да се
локација налази непосредно уз државни пут Ia реда Београд – Вршац, могуће је да ће услед повећаног
саобраћаја доћи до загушења, али услед примена одговарајућих мера и ти утицаји биће сведени на
минимум.
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Примарни утицаји у фази демонтаже ветропарка, односно затварања предметног Пројекта могу нарушити
изглед предметне локације услед кретања тешке механизације и возила, веће количине отпада одложеног
на локацији. И ови утицаји су ограничени и престају по завршетку радова и потпуној демонтажи
ветротурбина и пратеће инфраструктуре.
Озбиљнији утицаји се могу јавити само ако би ветрогенератори са пратећом опремом и објектима
остављени на локацији без контроле и препуштени зубу времена. Из тог разлога, Носилац Пројекта има
обавезу да по престанку рада локацију врати у претходно стање.
Треба напоменути да је просечни радни век ветрогенератора 25 година. Након овог периода ветротурбине
које се не користе морају бити уклоњене, што ће условити незнатне краткорочне утицаје у погледу
коришћења и поновне ревитализације земљишта и успостављања стања пре изградње.

6.4. Утицај за случај удеса
За предметни пројекат није карактеристична честа појава удесних ситуација. Потенцијалне удесне
ситуације које се могу јавити у оквиру предметне ветроелектране су:
x
x
x
x

Кидање или ломљење лопатице,
Стварање леда на елисама,
Пад ветротурбине,
Удар грома и пожар.

Кидање или ломљење лопатице је акцидент са молом вероватноћом јављања јер је предходно пре избора
локације установљењно да на предметном подручју нису екстремни временски услови са веома јаким
ветровима који би проузроковали овај тип оштећења. Такође сличан случај је и са стварањем леда на
елисама. У случају наведених акцидената незнатан је утицај на животну средину, сем што ће доћи до
оштећења смих турбина. Обзиром да су најближи објекти становања удаљени од најближег
ветрогенератора више од 800 m, повређивање људи одломљеним ледом или деловима елисе мало
вероватно.
Највећи утицај на животну средину био би у случају удара грома који би проузроковао појаву пожара на
локацији. Структура ветрогенератора је таква да се потенцијални удар грома не може избећи. У случају
удара грома, може доћи до оштећења лопатица и електричних компоненти ветрогенератора а затим и
паљења хидрауличног уља и трансформатора ветротурбине.
Пожар изазван на овај начин тешко је открити на време услед висине на којој се налази опрема и због
тога што у непосредној близини ветрогенератора нема стално присутних радника. Гашење пожара такође
представља сложен захват због висине на којој се налази гондола.
Последице пожара биле би краткотрајна емисија загађујућих материја у ваздух – дим који у себи садржи
широк спектар токсичних и штетних материја – оксида азота, сумпора, угљен моноксид, али и токсичније
и канцерогене материје, чађ, угљоводоници, формалдехид и друго. У зависности од величине честице
прашкастих материја долази до таложења на већој или мањој удаљености. Ипак, количина горивих
материја је мала и пожар би био краткотрајан тако да значајније емисије, која би довела до осетнијих
негативних утицаја на животну средину неће бити.
Последице свих евентуалних удесних ситуација су привремене без трајних оштећења и негативних
утицаја на медијуме животне средине.
Удесне ситуације описане су и у оквиру поглавља 7.

„WindVision Windfarm A” d.o.o

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње
енергетског објекта за производњу електричне енергије
ветроелектране „Алибунар 1” у Банату

93

7.

Процена утицаја на животну средину
у случају удеса

Предметна технологија представља производњу електричне енергије коришћењем енергије ветра. Ветар
је чист, одржив извор енергије и не ствара загађење. У предметној технологији се користи искључиво
потенцијал ветра, па према томе за предметни Пројекат није карактеристична продукција технолошких
отпадних вода које имају својства опасних материја које би могле довести до потенцијалног акцидента.
Потенцијалне удесне ситуације које се могу предвидети су:
x

Кидање или ломљење лопатице – Акцидент са веома малом вероватноћом настанка. Може се
јавити услед екстремних временских услова, односно веома јаког ветра који може условити
ударање елисе о стуб и лома или кидања елисе. Настанак овог акцидента је мало вероватан јер се
још у фази пројектовања и пре одабира локације за изградњу ветропарка врши испитивање снаге
ветра, тако да и у овом случају утврђено је да на планираном локалитету неће бити појаве снаге
ветра која може угрозити поједине производне јединице, првенствено њихову стабилност. Још
мања вероватноћа је сценарио да се услед лома или кидања елисе у том тренутку нађе неко од
људи у близини ветрогенератора и да дође до озбиљног повређивања.

x

Стварање леда на елисама – Ова потенцијална удесна ситуација може се оценити као мало
вероватна из следећих разлога:
Локација предметног ветропарка не налази се у климатској зони са изразито хладним зимама и
ниским температурама које би условиле стварање леда на лопатицама. И у случају настанка леда
на елисама ветротурбина, не би било дугог задржавања.
Новије генерације ветротурбина опремљене су антивибрационим сензорима који детектују све
неравнотеже које настају услед залеђавања елиса и онемогућавају да ветрогенератор почне са
радом док лед са елиса буде отклоњен.
Најближи објекти становања су удаљени од најближег ветрогенератора више од 1000 m, тако да
је повређивање људи одломљеним ледом или деловима елисе мало вероватно. Такође људи који
врше обилазак ветрогенератора и њихово одржавање прописном опремом ће бити заштићени и
посебну пажњу ће обратити на постојање леда на елисама ветрогенератора.

x

Пад ветротурбине – акцидент са минималном вероватноћом настанка који би био проузрокован
само у екстремним условима (брзина ветра) која би довела до квара на кочници или
мултипликатору што би омогућило неконтролисано окретање лопатица и кидања ваздушних
кочница на врху лопатица. Такође у случају земљотреса може доћи до наведеног акцидента, али
обзиром да се предметна локација не налази у зони разорних земљотреса сматра се до ове
ситуације неће доћи.

x

Удар грома и пожар - У случају удара грома као последица може се јавити пожар или пуцање
елиса. Из тог разлога потребно је да свака јединица ветропарка буде опремљена громобранском
заштитом и уземљењем. У случају пожара у гондоли ветротурбине потребно је допустити потпуно
сагоревање ветрогенератора уз успостављање безбедносне зоне од стране ватрогасне службе,
како би се спречили секундарни пожари у окилини. Појава пожара на ветротурбинама је изузетно
редак случај. Пожар на трафостаници је озбиљнији проблем од пожара на ветротурбини.
Приликом изградње трафостанице идејни пројектом планиран је систем заштите од пожара.

7.1. Количина опасних материја
У оквиру планираног ветропарка „Алибунар 1” од опасних материја биће коришћена хидраулична уља и
мазива за подмазивање и одржавање ветрогенератора.
Средства за хлађење и подмазивање ветротурбина која ће се користити у оквиру ветроелектране
„Алибунар 1” су:

Студија о процени утицаја на животну средину пројекта изградње
енергетског објекта за производњу електричне енергије
ветроелектране „Алибунар 1” у Банату

„WindVision Windfarm A” d.o.o

94

Типови мазива:
x
x
x
x

Klüber Klüberplex BEM41-141(149258)
Klüber Klüberplex BEM41-141(149253)
Klüber Klüberplex BEM41-141(149190)
SKF LGWM 1 (149139/149167)

Типову уља:
x
x
x

Хидраулички систем - Texaco Rando WM 32 у количини од 250 l
Уљни систем лежајева - Mobilgear SHX XMP 320 -149096 у количини од 1170 l
Лежајеви система за окретање гондоле - Shell Tivela S320 -149107 у количини од 96 l

Типови расхладне течности:
x
x

За систем лежајева мултипликатора и хидраулички систем - „Liquid for VCS cooler” Texaco Havoline
XLC+B -40 у количини од 200l
За генератор и конвертор - Liquid for VCS cooler” Texaco Havoline XLC+B -40 у количини од400l

Замена уља ће се вршити периодично у склопу редовног одржавања ветротурбина. Са отпадним уљима
приликом замене поступати у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања
опасног отпада („Сл.гласник РС” бр.92/10). Рабљено уље мора бити чувнано у непропусним, металним
бурићима са поклопцом који ће онемогућити његово цурење. Сакупљено рабљено уље при редовном
одржавању одмах се предаје овлашћеном оператеру који га са локације уклања и предаје оператерима за
складиштење или третман, уз обавезни попуњени Документ о кретању отпада.
У случају да дође до акциденталног просипања уља на локцаији приликом одржавања опреме или још у
фази реализације цурењем из моторних возила, потребно је земљу која је уједно и сорбент испитати на
степен загађења, уклонити загађени део до дубине до које је доспело загађење и заменити новим слојем
земље. Са запрљаним земљиштем поступати као са опасним отпадом и чувати га у непропусним металним
посудама са пиклопцем до предаје овлашћеној организацији на даљи третман. Испитивање земљишта
поверити акредитованом предузећу за ову врсту посла.
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8.

Мере заштите животне средине

У циљу спречавања значајних негативних последицa по животну средину, живот и здравље становништва,
конфликaта у простору, кумулативних и синергијских негативних дејства са комплексима и садржајима у
окружењу у фази редовног рада, у случају акцидента или трајног престанка рада, потребно је Студијом
прописати мере превенције, отклањања, спречавања, минимизирања и свођења у законске оквире свих
негативних утицаја на животну средину и становништво.
Након Давања сагласности на Студију о процени утицаја од стране надлежног органа, Покрајинског
секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у Новом Саду, Мере прописане Студијом
постају обавезујуће за Носиоца Пројекта.

8.1.

Мере које треба предузети
реализације Пројекта

за

уређење

простора

и

фази

1. Све активности на предметној локацији морају бити у складу са условима надлежних органа,
организација и предузећа.
2. У поступку припреме терена и извођења радова ангажовати исправну механизацију, а градилиште
обезбедити сагласно условима надлежног органа.
3. Објекте пројектовати у складу са сеизмичком зоном угрожености и према меродавном статичком
оптерећењу.
4. Засеке и насипе планирати на начин како би се избегла евентуална појаве ерозије.
5. Унапред одредити привремена одлагалишта отпада који настаје у фаз припреме терена како би се
спречило загађење земљишта и деградација простора.
6. Ради утицаја на изглед предела уклонити само ону вегетацију коју је неопходно уклонити ради
извођења грађевинскигх радова. Околну вегетацију заштитити постављањем одговарајућих ограда,
прекривањем и слично.
7. Ради заштите присутних врста слепих мишева потребно је смањити интензитет грађевинских радова у
периоду од сумрака до свитања (у периоду април-октобар) када је активност слепих мишева највећа.
У овом периоду вештачко осветљење ограничити само у зони обављања радова уз могућност
облагања рефлектора заштитним поклопцима ради спречавања расипања осветљења.
8. За приступ парцелама, транспорт механизације и опреме користити атарске путеве подручја
дефинисаног Одлуком о изради Плана детаљне регулације за комплекс „Ветроелектране Алибунар”, у
КО Селеуш, КО Владимирци, КО Нови Козјака („Службени лист опшстине Алибунар” бр. 9/11).
Уколико је могуће при допремању опреме великих габарита избећи „саобраћајни шпиц”.
9. Енергетско и телекомуникационо повезивање ветроелектране
„Владимировац” изводити подземно у коридору атарских путева.

са

будућом

трафостаницом

ТС

10. Извршити реконструкцију и ојачање коловозне конструкције атарских путева кој ће се користити за
потребе изградње и одржавања ветроелектране.
11. Предвидети одржавање атарских путева за потребе одржавања ветроелектране и подземних
инсталација у сврху очувања употребне вредности путева.
12. Ради смањења нивоа буке опрему која се не користи искључити.
13. Ако у току радова на реализацији Пројекта, Носилац Пројекта наиђе на археолошке остатке, дужан је
да обустави радове и о томе обавести надлежни Завод за заштиту споменика културе.

8.2. Техничко-технолошке мере
14. Инсталирана опрема и уређаји морају имати одговарајуће атесте.
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15. Носилац пројекта је у обавези да инсталирану опрему, уређаје и средства рада редовно контролише и
одржава у исправном стању.
16. Стуб на који се поставља ветрогенератор, градити као слободностојећи у складу са законским
условима и прописима који важе за изградњу таквих објеката.
17. До сваког стуба ветрогенератора обезбедити прилазни пут.
18. Основе стубова сваког ветрогенератора изградити тако да се онемогући укопавање сисара који воде
подземни начин живота, а који су потенцијални плен птица грабљивица.
19. Користити цевасте стубове са шиљастим врхом, а не решеткасте, како би се свеле на минимум
погодности за слетање, гнежђење, осматрање и одмарање птица.
20. Максимална висина ветрогенератора не сме прелазити 200 m, а максимална дужина елисе не сме
прелазити 70 m.
21. Елисе ветрогенератора обојити црвено-белим наизменичним тракама. Траке треба да су ширине 40 до
60 см. Обојити тако да црвена боја буде на врху крака. (Правилник о аеродромима „Сл. Гласник РС”
бр. 23/12).
22. Међусобна удаљеност стубова ветрогенаратора мора бити 5-9 пречника ротора у правцу главног ветра
и 3-5 пречника ротора у правцу нормалном на правац главног ветра (минимална удаљеност 350
метара).
23. Најмања удаљеност ветрогенератора од насеља и насељених делова мора бити 500-1000 m у
зависности од примењене технологије рада ветротурбина, а од заштићених природних добара 5001500 m односно у складу са условима надлежног предузећа.
24. Одстојање ветроелектрана од најближег шумског станишта мора бити веће од 200 m.
25. Удаљеност ветрогенератора од државних путева не може бити мање од висине стуба са елисом,
мерено од спољње ивице земљишног појаса (парцеле пута) предметног државног пута, а изван
заштитног појаса предметног државног пута и појаса контролисане изградње, поштујући ширине
заштитног појаса у складу са чланом 29. и 30. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС”,
бр.101/2005, 123/2007 и 111/2011).
26. Стубови ветрогенератора не смеју угрожавати нормално одвијање и безбедност саобраћаја у складу
са законским и техничким прописима, и нормативима који регулишу саобраћај.
27. Стубови ветрогенератора, укључујући и темеље на које се постављају, морају се градити ван
заштитног појаса општинског пута (5 m ширине).
28. Стубови ветрогенератора се могу поставити на растојању већем од 50 m, са обе стране железничке
пруге, мерећи управно на осу колосека железничке пруге.
29. Стубови ветрогенератора могу се градити на минималној удаљености висине стуба ветрогенератора +
полупречник елисе + 10m од високонапонских надземних водова 110 kV, односно у складу са
условима надлежног предузећа.
30. Стубови ветрогенератора могу се градити на минималној удаљености 250 m од надземних водова
20(10) kV, односно у складу са условима надлежног предузећа за дистрибуцију електричне енергије.
31. Избегавати постављање спољних лестви и платформи на цевастим стубовима ради онемогућавања
слетања и гнеждења птица.
32. Избегавати употребу сајли за анкерисање турбина или метеоролошких стубова са којима птице и
слепи мишеви могу да се сударају.
33. Уколико постоје сајле потребно је да буду обележене средствима за одбијање и упозорење птица и
слепих мишева.
34. Стубове носаче ветротурбина под редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 27, 28,
29, 30 и 33 потребно је обележити као препреку за летење за уочавање ноћу и у условима смањене
видљивости тако што ће се на врхове стубова поставити флеш светиљка беле боје, средњег
интензитета „тип А” ради обележавања препрека у ваздушном саобраћају (Правилник о аеродромима
„Сл. Гласник РС” бр. 23/12). Фреквенција флешовања минимално 20, максимално 60 у минути.
Минимални површински интензитет (сјај) светлости треба да буде 20000 cd/m 2±25% када је сјајност
околине већа од 50 cd/m2. Вертикално ширење снопа светиљке мора да буде 100% под углом од 0°,
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од минимално 50% до максимално 75% под углом -1°, и максимално 3% под углом -10° у односу на
хоризонталну раван.
35. Блесак светиљке мора да буде на свим ветротурбинама истовремен.
36. Не користити црвено непрекидно или пулсирајуће светло, јер оно привлачи птице које се ноћу селе.
37. Уколико је зона висине „чишћења” ротора узрок високог ризика за птице, треба је ако је могуће
подесити на висину да би се смањио ризик од судара.
38. Уколико је могуће електричне водове требало би поставити испод површине земље или на њој, као
заклоњене изоловане каблове како би избегли струјни удар птица.
39. На све надземне водове, трансформаторе и електричне уређаје обавезна је примена свих прописаних
мера безбедности (упозоравајуће јарко црвене пластичне лопте).
40. Избегавати постављање турбина на местима која у већој мери користе законом заштићене врсте.
41. Избегавати постављање турбина на познатим локалним путевима сеобе или на местима окупљања
великог броја птица и слепих мишева.
42. Смањити број и дужину прилазних путева и користити постојеће путеве колико је год могуће.
43. Ако се утврди да неки од ветроагрегата или просторно-временски аспект рада ветроелектране
посебно утиче на повећање смртности птица или слепих мишева, пронаћи решења којима ће се
смртност смањити на најмању могућу меру.
44. Свести на најмању могућу меру радове и активности које могу да привуку плен и предаторе у зону
ветроелектрана.
45. Поставити турбине тако да се избегне запречавање прелета птица и слепих мишева с једне стране
подручја на другу.
46. Упозоравати особље и посетиоце да не узнемиравају птице, нарочито у време гнежђења.
47. У случају механичког оштећења елисе потребно је у што краћем року извршити замену.
48. Нису дозвољене никакви захвати (оправке и сервис) на турбинама и инсталираној опреми док је иста
у фази рада.
49. Сервисирање средстава рада се мора поверити обученим лицима за ту врсту делатности.
50. Произведену електричну енергију из ветрогелектране
конектовати у јавни електроенергетски систем.

преко

трансформаторског

постројења

51. По пуштању у рад извршити контролно мерење буке у животној средини која је последица рада
инсталираних ветроелектрана.
52. Приликом изградње ветропарка применити неке од савремених система за праћење заплашивање и
одвраћање птица, због очекиваног кумулирања негативних утицаја на фауну птица и слепих мишева
(Правилник о специјаним техничко-технолошким решењима која омогућавају несметану и сигурну
комуникацију дивљих животиња (Сл. гласник РС бр. 72/2010))
53. Обезбедити континуално праћење прелаза птица и слепих мишева изнад територије коју заузима
ветроелектрана (Правилник о специјаним техничко-технолошким решењима која омогућавају
несметану и сигурну комуникацију дивљих животиња (Сл. гласник РС бр. 72/2010)).
54. Носилац Пројекта је у обавези да по завршетку радова и активности на изградњи ветропарка,
спроводи компензацијске мере у циљу ублажавања штетних последица по природу у складу са
Правилником о компензацијским мерама („Сл. гласник РС“ бр. 20/2010):
-

Уклања факторe који су утицали на погоршање стања природе – уклања механизацију, вишк
грађевинског материјала, отпада и људи са локације;
Активно интервенише како би се убрзао природни опоравак – затрпава и посипа хумусом
деградиране површина, равна терен, сади аутохтоне вегетације;
Обнавља оштећене или поново уводи заштитћене врсте уколико се утврди да су радови на
реализацији или редовни рад ветропарка утицали на узнемиравање, смањење популације или
исчезавање заштићених врста.

55. У случају немогућности спровођења компензацијских мера, Носилац Пројекта је у обавези да плати
новчану надокнаду у вредности проузрокованог или предвиђеног оштећења природе. Новчана
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надокнада се израчунава анализом губитка вредности или користи појединих компоненти природе и
њихове функције кроз време.
56. Обавеза Носиоца пројекта је учестовање у изради Компензацијског плана рестаурације станишта,
којим ће се отклонити или умањити негативни утицаји на осетљиве врсте птица, а одржати или
побољшати услови станишта осталих врста. Под рестаурацијом станишта подразумева се:
-

Поставити поила на безбедним удаљењима, чиме би се усмерило окупљање птица изван
домашаја утицаја ветропарка.

-

Подизањем мреже сађених честара, кретање птица би се каналисало у безбеднијем, жељеном
правцу.

-

Увести прилагодљиве режиме експлоатације, који се на пример односе на:
- Радари за рано откривање птица у комбинацији за тренутно заустављање елиса могу да
допринесу смањењу смртности од колизије.
- Смањесе брзине ротора при ниским брзинама ветра, смањују могућност од страдања
слепих мишева.

8.3.

Санитарно-хигијенске мере заштите животне средине

57. Атмосферске воде са бетонских постоља турбина слободним падом одвести на слободне површине.
58. Грађевински отпад који настане у фази реализације Пројекта уклонити преко и према условима
надлежног комуналног предузећа.
59. Опасан отпад, машинска, хидраулична - отпадна уља која настају на локацији повремено приликом
одржавања опреме, сакупљати одвојено у непропусне судове са затварачем који их херметички
затвара. Отпадна рабљена уља и мазива одмах предавати овлашћеном сакупљачу/оператеру.
60. Обавеза Носиоца пројекта је да од Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумарство и
водопривреду исходује Решење о издавању водних услова, сходно члану 117, став 1 тачка 10 и члану
118 став 1 Закона о водама („Сл. Гласник РС”, бр. 30/10) и поступи у складу са истим.
61. Обавеза Носиоца Пројекта је одржава сталну контролу комуналне хигијене комплекса.
62. Отпад који које ће настајати при грађевинским радовима (бетон, метал, пластика, каблови) обавезно
сакупити и предати сакупљачима за сваку врсту отпада засебно. Забрањено је складиштити на
локацији, а такође и одлагање и депоновање на простору станишта заштићених врста АЛИ05, који се
налази у близини предметне ветроелектране.

8.4.

Мере управљања акцидентом

63. Потребно је да ветроелектране имају антивибрационе сензоре који ће детектовати сваку неравнотежу
насталу задебљањем на елиси. У случају задржавања леда на елиси, ови сензори ће обезбедити да
ветроелектрана не почне са радом док се лед не уклони са елисе.
64. На постројењу пројектовати заштиту од удара грома и појаве пожара, који ће активним и пасивним
мерама осигурати да последице проузроковане ударом грома или појавом пожара буду што мање.
65. Ветроелектране сместити на удаљености од најмање 500 m од најближих стамбених објеката или
простора у којем људи стално раде и бораве.
66. Производне јединице сместити на најмањој међусобној удаљености од 150 m, као и на удаљености од
150 m од локалних саобраћајница.
67. Производне јединице пројектовати тако да издрже потресне ударне талас односно са високим
фактором сигурности.
68. Редовно одржавање електричних компоненти и ротирајућих делова
повећање температуре и варничења у гоноли, као и појаву пожара.
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8.5.

Мере предвиђене Законом и другим прописима, нормативима и
стандардима

69. Свака мера заштите животне средине је у сагласности са важећим прописима Републике Србије:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
•
•
•
•
•
•





8.6.

Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11);
Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр. 135/04 и 36/09);
Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС” бр. 72/09, 81/09 и 64/10);
Закон о заштити природе („Сл. гласник РС” бр. 36/09, 88/10 и 91/10);
Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 36/09);
Закон о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10);
Закон о водама („Сл. гласник РС” бр. 30/10);
Закон о заштити од пожара („Сл. гласник РС” бр. 111/09);
Закон о потврђивању конвенције о очувању Европске дивље флоре и фауне и природних станишта
(„Сл. Гласник РС” – међународни уговори бр. 102/07);
Закон о потврђивању конвенције о очувању миграторних врста дивљих животиња („Сл. Гласник
РС” – међународни уговори бр. 102/07);
Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС” бр.
69/05);
Правилник о заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива
(„Сл. Гласник РС”, бр. 5/10 и 47/11);
Правилник о категоризацији заштићених природних добара („Сл. Гласник РС”, бр. 30/92);
Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. Гласник РС”
бр. 72/10);
Правилник о аеродромима („Сл. Гласник РС” бр. 23/12);
Правилник о компензацијским мерама („Сл. Гласник РС” бр. 20/2010);
Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС” бр. 75/10);
Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС” бр. 11/10 и
75/10);
Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Сл. гласник РС” бр.
71/10).

Мере заштите животне средине у случају трајног прекида рада

70. У случају престанка Пројекта Носилац Пројекта је дужан да предметну локацију доведе у претходно
стање уклањањем ветрогенератора и пратеће опреме.
71. При извођењу радова на уређењу локације у случају престанка рада Пројекта, обавезно је
организовано прикупљање чврстог отпада карактеристика опасног отпада, комуналног отпада,
грађевинског отпада, отпада са карактеристикама сакундарних сировина, уз обавезно поступање и
евакуацију у складу са Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања опасног
отпада („Сл. гласник РС” бр. 92/10) и Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта,
складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије
(„Сл. гласник РС” бр. 98/10).
72. При извођењу радова на уређењу комплекса ангажовати исправну механизацију.
73. Приликом рестаурације површина користити аутохтоне биљке за сејање и сађење.
74. Након извршених мера поступања у случају затварања постројења, обавезна је контрола надлежног
инспектора за заштиту животне средине.
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9.

Праћење загађења
мониторинг

животне

средине

–

еколошки

Локација представља типично равничарски предео карактеристичан за подручје Војводине, обрадиве
пољопривредне површине. Преовалађује чернозем на песковитом лесу.
У непосредном и ширем
окружењу нема реализованих пројеката и објеката који би утицали на реализацију будућег ветропарка.
Насеља која окружују локацију повезана су мрежом општинских и регионалних путева, а на локацији
пројекта присутна је и мрежа атарских путева којима се омогућава прилаз парцелама пољопривредног
земљишта. Прикључак на државни пут IА реда Алибунар-Пначево налази се на око 5 km од локације.
Највећи део површина представља пољопривредно земљиште на којем се узгајају различите врсте
биљних култура.
На предметној локацији, нису идентификовани показатељи нестабилности терена, појаве клизишта,
слегања терена, ерозије. Носивост терена је задовољавајућа.
Подручје на коме је палнирана реализација ветропарка Алибунар 1, карактерише потпуно одсуство
природних станишта, дрвореда и живица уз пољске путеве, а природна вегетација се на ужем
истраживаном подручју своди на травне маргине. С тим у вези, на локацији се не може говорити о
биодиверзитету. Међутим, уширем подручју се налази неколико станишта или њихових фрагмената који
значајно утичу на локални састав и просторну и сезонску дистрибуцију птица и слепих мишева.
Доминирају засади сунцокрета (Helianthus annuuс) и кукуруза (Zea mays) али се јављају и мање
површине под пшеницом (Triticum spp.) и другим житарицама. На оваквим стаништима богатство фауне и
флоре зависи од интензитета пољопривреде и присуства граница са природном вегетацијом између
обрађиваних поља.
За потребе предметног пројекта извршен је једногодишњи мониторинг стања орнитофауне и
хиптерофауне на подручју потенциалног ветропоља „Алибунар” у периоду од јул 2011. - јун 2012.
Мониторинг су обавили стручњаци компаније „Biotope” doo. На истраживаном подручју забележено је 15
врста слепих мишева и 150 заштићених и строго заштићених врста птица. Од тог броја, на ужој области
истраживања забележено је 108 врста, а на средњој области истраживања 148 врста птица.
Детаљније о стању животне средине описано је у предходним поглављима, посебно у оквиру поглавља 2.
и 5.
Поред мера заштите животне средине којих се треба придржавати у току реализације и редовног рада
предметне потребно је спровести еколошки мониторинг.

9.1. Мониторинг птица и слепих мишева
Мониторинг се првенствено односи на праћење утицаја ветроелектрана на птице и слепе мишеве.
Праћење утицаја ветроелектране на птице спроводити током две године, с једним изласком месечно или
по динамици која ће бити прописана у тренутку пуштања ветроелектране у погон.
При томе је битно бележити активности птица око ветроагрегата и промене у екологији гнездарица.
Активност се бележи код сваког појединог ветроагрегата током пола сата, а укључује врсту птице,
бројност, понашање, удаљеност од ветроагрегата, висина у односу на елисе. Такође се подручје око
ветроагрегата претражује у потрази за повређеним или угинулим птицама.
Тежиште је на праћењу страдања птица и слепих мишева од ветроелектрана, односно проналажења
мртвих јединки и процена броја и састав врста губитка.
Праћење је потребно вршити у свим сезонама у којима су присутне дате врсте. Приликом праћења
страдања птица и слепих мишева треба процењивати грешку која настаје услед уклањања мретвих
јединки (од стране других животиња или људи) или услед немогућности да се свака угинула јединка
пронађе, јер такве грешке утичу на процену утицаја.
Мониторинг након реализације предметног Пројекта требало би да да одговоре на следећа питања:
9
9
9
9

Коју стопу страдања птица и слепих мишева изазива Пројекат?
Коју стопу страдања заштићених и значајних птица и слепих мишева изазива Пројекат?
У каквом су односу стопе страдања птица и слепих мишева према прогнозираним губицима?
Да ли смртност варира према одликама положаја објеката?
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9
9

Какав је састав губитка птица гнездарица, а какав селица, односно локалних слепих мишева и
оних који су у пролазу?
Да ли подаци о губицима указују на потребу употребе мера којима би се смањио негативни утицај?

Мониторинг за слепе мишеве потребно је спроводити током 3-5 година од пуштања у рад ветропарка и
обавезно пратити:
1.
2.
3.
4.

Губитак станишта,
Морталитет,
Миграција,
Понашање.

Ради утврђивања програма за ублажавање ризика и праћења ефеката примене предузетих мера,
успоставити дугорочни програм мониторинга врста и бројности на територији пројектног поља и околине
помоћу аутоматског ултразвучног детектора слепих мишева и других техника и модела за процењивање
ризика.
Резултати мониторинга страдања птица и слепих мишева треба да буду довољни за статистичку обраду,
да омогуће поређење прогноза утицаја прављених пре изградње и, евентуално, поређење са резултатима
добијеним на другим ветроелектранама, као и да буду основа за одлучивање да ли су потребне
корективне промене или мере за ублажавање негативних утицаја.
Уколико је могуће потребно је пратити што више турбина које су на што различитијим положајима, или
методом случајног узорка. Препоручљиво је да увек буду укључене у мониторинг турбине које се налазе
на различитим стаништима.
Површине за трагање за угинулим птицама потребно је да имају одређену ширину која је једнака бар
двострукој висини турбине од земље. Важно је да свака површина за трагање птица и слепих мишева
буде прецизно картирано.
Потребно је уредно водити евиденцију након сваког изласка на терен. За свако претраживање
убележавају се датум, време почетка, време завршетка име и презиме трагача, која турбина се обрађује,
временски подаци. Када нађе угинулу птицу или слепог миша, трагач означава место наласка и
продужава са тражењем. Пошто је претражио целу површину, трагач се враћа на место наласка и у
картон смртности убележава датум, врсту, узраст и пол (уколико је могуће), своје име и презиме, ознаку
турбине, удаљеност од турбине, азимут од турбине, станиште, стање угинуле птице или слепог миша
(цео/цела, делови, начетост), процењено време смрти (нпр. <1 дан, 2 дана). Треба фотографисати нађену
птицу или слепог миша. Рукује се у заштитним гуменим рукавицама из епидемиолошких разлога, а и да се
не би пренео мирис човека на лешеве који ће бити употребљени за испитивање одношења лешева од
предатора/лешинара. Тела се стављају у пластичне кесе и обележавају. Свеже лешеве (за које је
утврђено да су страдали претходне ноћи) треба истог дана насумично разбацати за тест уклањања.

9.2. Мониторинг буке
По пуштању у рад извршити контролно мерење буке у животној средини која је последица рада
инсталираних ветроелектрана. Мерење је потребно извршити један пут годишње у зони најближих
стамбених објеката у насељу Владимировац и Селеуш у складу са Правилником о методама мерења буке,
садржини и обиму извештаја о мерењу буке („Сл. Гласник РС” бр. 72/10), а по добијним резултатима
поступити у складу са Законом о заштити од буке у животној средини („Сл.гласник РС” бр. 36/09 и 88/10).
Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке,
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. Гласник РС” бр. 75/10) прописани су
дозвољени нивои буке у средини у којој човек борави и то за отворени простор:
x

чисто стамбено подручје, за дан и вече/ноћ 55/45 dB(A),

x

градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дужа
аутопутева, магистралних и градских саобраћајница, за дан и вече/ноћ. 65/55 dB(A).

Подручја у близини електране на ветар где је постојећи ниво буке мањи од дозвољеног, максимални
пораст од 5dB(A) изнад постојеће буке сматра се прихватљивим у обезбеђивању заштите околног
становништва.
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10.

Нетехнички резиме

Предмет Студије о процени утицаја на животну средину јесте изградња енергетског објекта за
производњу електричне енергије ветроелектране „Алибунар 1”, кога ће чинити 33 јединица
ветрогенератора нормалне снаге 3 МW, повезане у највише 7 радијалних струјних кругова, подземном
средњенапонском кабловском мрежом. При оптималним условима укупни производни потенцијал
ветроелектране „Алибунар 1” је 99 МW.
Планирана ветроелектрана захвата подручје између насеља Владимировац, Алибунар и Селеуш укупне
површине од око 3000 ha. Висина стуба ветрогенератора је око 119 m, пречник стуба код темеља је 5 m,
а елисе око 120 m. Стубови ће бити постављени на међусобној удаљености од 560-750 m. Локација је
удаљена од 1 km од насељених места и око 5 km од Специјалног резервата природе „Делиблатска
пешчара”. Локација је изван мигрторних коридора и изван области са повећаном концентрацијом птица,
односно налази се у подручју ниске угрожености птица од стране ветрогенератора.
Основни критеријуми за избор локације на којој ће се реализовати ветропарк били су:
¾
¾
¾
¾

Ветропотенцијал,
Расположивост простора,
Могућност приступа свакој јединици ветроелектране и
Што мањи утицај на животну средину.

За локацију на којој је планирана реализација ветропаркова „Алибунар 1” и „Алибунар 2” („Алибунар 2”
није предмет ове Студије), урађен је План детаљне регулације (ПДР) за комплекс "Ветроелектрана
Алибунар" у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак („Сл. Лист општине Алибунар” бр. 9/2013).
План детаљне регулације израђен је на основу Одлуке о изради Плана детаљне регулације за комплекс
"Ветроелектрана Алибунар" у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак („Сл. Лист општине
Алибунар” бр. 9/2011), коју је скупштина донела на седници одржаној 13.09.2011. године.
Локација на којој се планира реализација ветроелектране „Алибунар 1” налази се између насеља
Алибунар, Владимировац и Селеуш. То је подручје претежно представљено пољопривредним површинама.
Шири предео одликује густа мрежа пољских земљаних путева, који служе за приступ пољопривредним
пољима. Као карактеристика се може навести потпуно одсуство дрвореда и живица уз пољске путеве и
објеката који би привлачили биодиверзитет, а природна вегетација се на ужем истраживаном подручју
своди на травне маргине.
Ветроелектране производе електричну енергију користећи обновљиви извор енергије – енергију ветра.
Ветар је чист, одржив извор енергије и не ствара загађење.
Коришћење ветра има мали утицај на животну средину у поређењу са много озбиљнијим ефектима
конвенцијалне производње електричне енергије који утичу на климатске промене и ремете природну
равнотежу.
У оквиру Пројекта 33 ветроелектрана међусобно је повезана системом за прикупљање енергије средње
волтаже и комуникационом мрежом. У трафостаници, средњи напон ове електричне струје повећава се
путем трансформатора, како би се повезала са преносним системом високог напона.
Типичан објекат ветролектране састоји се од следећих елемената:
x
x
x
x
x
x

Турбина на ветар,
Стубова,
Трансформатора,
Интерних путева,
Трафостаница,
Преносног система (далековод и остало) за прикључење на електро мрежу.

Ветрењаче користе пропелере који акумулирају ветар. Ови пропелери се користе за подизање и окретање
ветрењаче. Пропелери су везани за осовину која је такође повезана за електрични генератор за
производњу електричне енергије. Електрична енергија се производи када се осовина окреће при
окретању пропелера. Електрична енергија се шаље кроз жице и сакупља се.
Положај ветрењаче је од суштинског значаја пошто се тиме обезбеђује приступ најбољим резервама
ветра. Стубови ће бити постављени на међусобној удаљености од 560-750 m.
Планирано је да ветрогенератори буду повезани са 35 kV кабловима са планираном трафостаницом
220/35 kV.
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Модел турбине биће изабран на основу техничких особина као и на основу понуда на тржишту у тренутку
набављања турбина. Произвођач ће бити изабран међу најпоузданијим компанијама присутним на
европском тржишту као што су: Vestas, Siemens, Enercon, Sinovel, итд.
С обзиром на убрзан развој
технологије за искоришћење енергије ветра, у тренутку израде пројектне документације може бити
изабран тип који није приказан у датој табели. Приликом избора најоптималнијег типа ветротурбине са
економског и техничког аспекта, биће у потпуности испоштовани услови заштите природе.
Идејно решење рађено је на основу типског ветрогенератора „VESTAS” V112-3.0. Основне техничке
карастеристике ветротурбина :
x
x
x
x
x
x

Модел V112-3.0
IEC класа IIIa
Макс.висина највише тачке (m) 175
Максимална висина гондола (m) 119
Радијус ротора (m) 56
Номинална снага (MW) 3

Кинетичка енергија ветра трансформише се у механичку енергију коришћењем ветротурбине, која може
имати једну или више лопатица. С обзиром на ниво буке и визуелни ефекат, ветротурбина са три
лопатице представља најчешће решење. Спој између ветротурбине и генератора остварен је помоћу
механичког споја. Механички спој уобичајено у себи укључује мењачку кутију с преносником, помоћу
којег се нижа брзина обртаја ротора ветротурбине прилагођава вишој брзини обртаја ротора генератора.
Ветротурбине новијег дизајна користе вишеполне генераторе, који су углавном синхрони с побудним
намотајем или побудним перманентним магнетима. У опреми већине данашњих ветротурбина налази се
систем за закретање лопатица ротора помоћу којег се постиже оптималан угао закретања сваке од три
лопатице ротора елисе око своје подужне осе понаособ, чиме се контролише производња електричне
енергије.
Брзина ветра мери се анемометром постављеним на крову гондоле.
Генератор трансформише механичку у електричну енергију, а може бити синхрони или асинхрони.
Уколико се ради о синхроном генератору, опрему је потребно прошитити увођењем система перманентних
магнета. Ветроелектрана с промењивом брзином обртаја прикључује се на мрежу путем система
заснованог на енергетској електроници. Јединица за компензацију реактивне снаге може да садржи
уређај за корекцију фактора снаге (активне или пасивне природе), затим филтере за више хармонике.
Расклопна опрема треба бити пројектована на начин који омогућује могућност прикључења ветротурбине
на мрежу у складу са захтевима оператора система. Управљачки систем ветротурбине може бити изведен
с различитим нивоима сложености. Свака ветротурбина за одређене карактеритике ветра има своју тзв.
криву снаге. Крива снаге (power curve) је најважнија експлоатациона карактеристика ветротурбине. Она
показује колику електричну снагу на прикључцима генератора развија ветротурбина при одређеној
брзини ветра мереној на осовини ветротурбине.
Највећа количина произведене електричне енергије биће пласирана у електроенергетски преносни
систем.
Према наведеној технолошкој организацији, карактеристичне технолошке целине у оквиру комплекса
ветроелектране су следеће:
x
Локације ветрогенератора
x
Kабловска мрежа.
x
ТС 220/35kV, 2х150MVA ''Владимировац''. – Постројење трафо-станице је лоцирано у средишњем
делу заједничког комплекса ветроелектране „Алибунар 1” и „Алибунар 2” и уз крајњу западну
границу обухвата, у циљу минимизације инвестиционих трошкова у кабловску мрежу и
минимизације губитака електричне енергије у кабловској мрежи. (Територијално припада
комплексу бетроелектране „Алибунар 2” која није предмет ове Студије о процени утицаја на
животну средину.
x
Атарски приступни путеви.
x
Анемометарски стубови
У току редовног рада предметног пројекта нема генерисања отпадних материја који би се требали
третирати.
Отпад који настане при поправкама и сервисирању опреме на ветротурбинама (метални и челични
делови, пластика, каблови, електрични склопови, рабљена уља) мора се предати акредитованим
сакупљачима за те врсте отпада. Отпадна машинска и хидраулична уља се при ремонту и одржавању
морају засебно сакупити у непропусне судове са оригиналним поклопцем и тако предати акредитованом
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сакупљачу. Сматра се да је за рад компоненти једне ветротурбине потребна количина од око 450 l
хидрауличноиг уља. Сваке четврте године врши се замена уља у компонентама.
Отпад који настаје при грађевинским радовима (бетон, метал, пластика, каблови) ће се сакупити и
предати сакупљачима за сваку врсту отпада засебно. Неће бити складиштен на локацији, а такође неће се
одлагати и депоновати на простору станишта заштићених врста АЛИ05, који се налази у близини
предметне ветроелектране.
На предметном комплексу неће бити генерисања санитарно-фекалних отпадних вода обзиром да ће се
санитарни чвор налазити у оквиру комплекса трафостанице, која територијално припада комплексу
ветроелектране „Алибунар 2”. На предметном комплексу настајаће само атмосферске отпадне воде.
Атмосферске воде нису загађане и испуштају се на слободне површине.
Ветротурбине заузимају мање од 1% површине земљишта. Када се изграде и почну са радом, постојеће
активности, као на пример пољопривреда, могу се наставити са несметаним обављање око њих.
Утицаји на природна станишта птица, слепих мишева и други биљни и животињски свет зависи од
специфичности саме локације. Такође ветроелектране могу имати утицај на околно становништво, па је
потребно избегавати њихово постављање у близини насеља.
Постоје два изразита извора буке повезана са радом ветроелектране: аеродинамичка бука коју изазива
елиса док се креће кроз ваздух и механичка бука коју ствара рад механичких елемената у кућишту –
генератор, мултипликатор и други делови погона. Аеродинамичка бука је у функцији више међусобно
зависних чинилаца, међу којима су дизајн елисе, ротациона брзина, брзина ветра и турбуленција
долазног ваздуха која може да произведи специфичан звук. Механичка бука из ветроелектрана је тоналне
природе. Напредак у технологији и дизајну довео је до смањења буке која се емитује. Генерално, бука
вероватно неће представљати значајан проблем када је раздаљина између најближе ветроелектране и
неког објекта већа од 500 метара, као што је случај са предметним пројектом.
Ветроелектране могу имати утицаја на становништво из окружења бацајући сенке на објекте становања
када је сунце ниско на небу. Овај ефекат познат је као трептање сенке (ефекат сенке) и ствара се када
елиса баца сенку на прозоре кућа, а ротација елисе доводи до наизменичног настајања и нестајања
сенке. Овај ефекат је краткотрајан и јавља се само у одређеним комбинованим околностима, када сунце
сија и под ниским је углом (у зору или пред сумрак) а ветроелектрана се налази тачно између сунца и
објекта на који баца сенку и при томе има довољно ветра да изазове покретање елисе. Из напред
наведеног разлога веома је битан одабир локацје за изградњу ветроелектрана. Предметна ветроелектрана
„Алибунар” налази се на безбедној удаљености од стамбених насеља и објеката становања тако да неће
доћи до узнемиравајућег ефекта сенке на околно становништво.
Један од највећих утицаја ветроелектрана огледа се у утицају на орнитофауну и хироптерофауну.
Утицај ветроеелектране на птице

ПТИЦЕ
Ciconia ciconia
Circaetus gallicus
Falco tinnunculus
Falco cherrug
Alauda arvensis
Pernis apivorus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Aquila pomarina
Aquila heliaca
Aquila pennata
Falco vespertinus
Falco columbarius
Grus grus
Delichon urbica
Corvus corax

Ризик

Колизија
са
ветротурбина

лопатицама

Колизија
са
ветротурбина

лопатицама
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Фаза
пројекта

Тип утицаја

Ниво утицаја

Фаза рада

Директан
сталан
негативан
утицај

Средњи

Фаза рада

Директан
сталан
негативан
утицај

Низак
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Утицај ветроелектране на слепе мишеве

СЛЕПИ МИШЕВИ

Nyctalus noctula

Eptesicus serotinus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhlii

Ризик
Колизија са лопатицама
ветротурбина, баротраума

Колизија са лопатицама
ветротурбина, баротраума

Фаза
пројекта

Тип утицаја

Ниво утицаја

Фаза рада

Директан
сталан
негативан
утицај

Средњи

Фаза рада

Директан
сталан
негативан
утицај

Низак

У предметној технологији се користи искључиво потенцијал ветра, па према томе за предметни Пројекат
није карактеристична продукција технолошких отпадних вода које имају својства опасних материја које
би могле довести до потенцијалног акцидента.
Хаварије на ветроелектранама су веома ретке. Међутим могуће су и првенствено представљају сигурносни
ризик, а у случају да би дошло до кидања лопатица ветротурбине или њихових делова, или у случају
разлетања комада леда који се задржао на лопатици у зимском периоду. Пре одабира локације за
изградњу ветропарка врши се испитивање снаге ветра, тако да и у овом случају утврђено је да на
планираном локалитету неће бити појаве снаге ветра која може угрозити поједине производне јединице,
првенствено њихову стабилност. У случају удара грома као последица може се јавити пожар или пуцање
елиса. Из тог разлога потребно је да свака јединица ветропарка буде опремљена громобранском заштитом
и уземљењем.
У циљу спречавања значајних негативних последице по животну средину, живот и здравље становништва,
орнитофауну и хироптерофауну, конфликти у простору, кумулативна и синергијска негативна дејства са
садржајима у окружењу у фази редовног рада, у случају акцидента или трајног престанка рада
предметном Студијом су прописане мере превенције, отклањања, спречавања, минимизирања и свођења
у законске оквире свих потенцијално негативних утицаја на животну средину и становништво.
Након Давања сагласности на Студију о процени утицаја од стране надлежног органа, Покрајинског
секретаријата за заштиту животне средине и одрживи развој у Новом Саду, Мере прописане Студијом
постају обавезујуће за Носиоца Пројекта.
Поред мера заштите животне средине којих се треба придржавати у току реализације и редовног рада
предметне потребно је спровести еколошки мониторинг. Мониторинг се првенствено односи на праћење
утицаја ветроелектрана на птице и слепе мишеве, као и на утицај буке.
На основу свега напред изнетог може се извести закључак да је реч о Пројекту - изградња
енергетског објекта за производњу електричне енергије ветроелектране „Алибунар 1” у
Банату, који ће уз стриктну примену пројектованих мера заштите животне средине и еколошког
мониторинга, као и мера превенције, отклањања, минимизирањаи свођења у законске оквире
свих утицаја наживотну средину, са еколошког аспекта, бити одржив и еколошки прихватљив.
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11.

Подаци о радном тиму

Eвица Рајић – завршила Природно-математички факулет у Београду 1986. године.
Радно ангажовање:
•

•
•

•

•

1986. године:
– ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Крагујевац, ангажована на пословима као:
◊ Стручни сарадник,
◊ Главни планер 1 на пословима просторног и урбанистичког планирања и екологије.
1988. године:
– Скупштина општине Крагујевац, ангажована као:
◊ Стручни сарадник на пословима заштите животне средине;
1988. године:
– ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу, Крагујевац, ангажована као:
◊ Кординатор 1 за:
▪
нове програме,
▪
послове посторног и урбанистичког планирања и екологије у планирању простора,
▪
заштите животне средине,
▪
студијска истраживања,
▪
Студије о валоризацији простора за даљи урбани развој насеља и градова,
▪
Студије управљања отпадом,
▪
Анализе утицаја на животну средину;
2000. године:
– Агенција ECOlogica, Крагујевац, ангажована као:
◊ Одговорно лице за израду:
▪
Анализа утицаја на животну средину,
▪
Процена утицаја на животну средину;
2005. године:
– ECOlogica Urbo Д.О.О. Крагујевац, ангажована као:
◊ Директор и одговорно лице на изради:
▪
Стратешких процена утицаја на животну средину,
▪
Процена утицаја на животну средину,
▪
Просторних и Урбанистичких планова и пројеката.

Срето Л. Лазаревић - завршио Грађевински факултет у Београду (Дипломирани грађевински инжењер
одсек за конструкције)
• Стручни испит
• Лиценца за пројектовање конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње
• Лиценца за извођење конструкција објеката високоградње, нискоградње и хидроградње
• Испит за ред у државним органима
Радно ангажовање:
x
x

x
x

x

1992. - 1995. године:
СЗР таxи превоз у Београду
1998. - 1999. године:
ГИК „1.мај” Лапово, ангажована као:
- Руководилац погона за производњу елемената бетонских монтажних конструкција
- контрола производње и квалитета фабрике бетонских елемената
1999. - 2001. године:
СЗР „Лазаревић”:
Извођење завршних радова у грађевинарству
2002. - 2008. године:
Општинска управа Лапово (Оделење за урбанизам, грађевинарство, стамбено-комуналне и
имовинско-правне послове)
Самостални стручни сарадник (послови урбанизма и грађевинарства)
2008. - до данас:
Агенција за инжињеринг „СРЕТО”
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Светлана Ђоковић, дипл. биолог-еколог – Завршила Природно-математички факултет у Крагујевцу
јуна 2004. године. Од јула 2006. године до данас ради у Агенцији ECOlogica Urbo у Крагујевцу, као Главни
2 на пројектима процене утицаја на животну средину и управљања отпадом.
Иван Цековић, дипл. биолог-еколог - завршио Природно-математички факултет у Крагујевцу
новембра 2003. године. Од децембра 2003. године до маја 2004. године радио у Дирекцији за урбанизам
и изградњу као стручни сарадник. Од јуна 2004. године до данас ради као Главни 1 у Агенцији ECOlogica
Urbo у Крагујевцу. У Агенцији задужен за вођење пројеката из области хемијске и машинске индустрије,
процена опасности од хемијског удеса и вођење пројеката по Закону о интегрисаном спречавању и
контроли загађивања животне средине („Сл. гласник РС” бр. 135/04).
Мирјана Андрић, дипл. еколог – Завршила Природно-математички факултет у Крагујевцу марта 2006.
године. Од децембра 2007. године до данас ради у предузећу ECOlogica Urbo д.о.о. у Крагујевцу, на
проценама утицаја и стратешким проценама утицаја на животну средину.
Јасмина Радовановић, дипл. хемичар - Завршила Природно-математички факултет у Крагујевцу маја
2009. године. Од априла 2010. године ради у Агенцији ECOlogica Urbo у Крагујевцу, на пројектима из
области хемијске индустрије и управљања отпадом.
Ана Матовић, дипл. инж. пејз. арх. и хорт. - Завршила смер пејзажне архитектуре и хортикултуре на
Шумарском факултету у Београду, септембра 2010. године. Од септембра до децембра 2011. године
радила у Essebi Balkan Engineering (у оквиру компаније ФАС у Крагујевацу) као надзор за безбедност и
заштиту на раду. Од децембра 2011. године ради у предузећу ECOlogica Urbo у Крагујевцу, на планској и
урбанистичкој документацији, проценма утицаја и Стретешким проценама утицаја на животну средину.
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Извод о регистрацији привредног субјекта од дана 25.10.2013. године, Агенција за привредне
регистре, Београд;
Решење о потреби процене утицаја на животну средину и одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја на животну средину, број 130-501-1818/2012-06 од 22.11.2012. године
Покрајински секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине у Новом Саду,
АП Војводина;
Копије планова;
Власнички листови;
Одлука о доношењу Плана детаљне регулације за комплекс "Ветроелектрана Алибунар" у КО
Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак бр. 350-5/2013-06-01 од 28.02.2013. године,
Скупштина општине Алибунар;
Решење о локацијској дозволи бр.130-353-24/2013-01 од 12.07.2013. године, Покрајински
секретаријат за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад, АП Војводина;
Мишљење у поступку издавања водних услова број I-1134/7-12 од 03.12.2012. године, Јавно
водопривредно предузеће Воде Војводине, Нови Сад;
Услови бр. 01650 од 04.12.2012. године ЈП „Емисиона техника и везе” Београд;
Решење бр. 716-07-0193/2012-0003 од 11.12.2012. год., Директорат цивилног ваздухопловства
Републике Србије;
Одговоор на захтев за издавање услова за потребе изградње пројекта ветроелектране „Алибунар
1” на подручју између насеља Владимировац, Селеуш и Алибунар бр. 5.30.4-5294/2012 од
03.12.2012. год., „Електровојводина” доо Нови Сад;
Услови за израду техничке документације ВЕ Алибунар 1 број III-18-03- од 13.11.2012. године, ЈП
Електромрежа Србије, Београд;
Решење број 487/18 од 22.10.2012. године, Завод за заштиту споменика културе у Панчеву,
Панчево;
Коначни извештај археолошког рекогностицирања простора предвиђеног за комплекс ветропарка
Алибунар који се налази у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак, Завод за заштиту
споменика културе у Панчеву, Панчево;
Обавештење у вези са изградњом ветроелектране Алибунар 1 бр. 3555-4 од 20.12.2012. год.
Управа за инфраструктуру, сектор за материјалне ресурсе, Министарство одбране, Република
Србија;
Обавештење у вези изградње комплекса ветроелектране „Алибунар 1” на подручју Селеуш и
Владимировац, општина Алибунар;
Информација о делу еколошке мреже АЛИ05 (Долина између Селеуша и Алибунара) бр. 03-612/4
од 26.02.2014. године, Покрајински завод за заштиту природе, АП Војводина;
Решење број 03-1343/2 од 09.10.2012. годнине, Покрајински завод за заштиту природе, АП
Војводина;
Решење о измени услова заштите природе за изградњу веторпарка Алибунар 1 у КО Владимировац
и КО Нови Козјак бр 03-1343/5 од 17.12.2012. год., Покрајински завод за заштиту природе, АП
Војводина;
Закључак о исправљању грешке у решењу бр. 03-1342/2 од 9.10.2012., бр.03-1342/6 од
28.03.2014.године, Покрајински завод за заштиту природе, АП Војводина;
Услови бр. 0701/7622 од 20.11.2012. год., ЈП Србијагас, Нови Сад;
Услови бр. 718/2012 од 20.11.2012. год., ЈП за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве
„Станоградња” Алибунар;
Услови бр. 329134/3 од 30.11.2012. год. Телеком Србија, Београд;
Услови бр. 817/12 од 27.12.2012. год., ДЈКП „Универзал” Алибунар;
Услови бр. 2012-133044/3 од 06.11.2012. год., ЈП ПТТ саобраћаја Србија, РЈ поштанског
саобраћаја Панчево.
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Графички прилози:
x

Изод из Плана вишег реда ППО Алибунар – намена простора – ПДР за комплекс „Ветроелектрана
Алибунар” у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак – „ZHBO” Алибунар;

x

Прегледна карта - План детељне регулације за комплекс „Ветроелектрана Алибунар” у КО Селеуш,
КО Владимировац и КО Нови Козјак - „ZHBO” Алибунар;

x

План намене површина (Лист Г) - План детељне регулације за комплекс „Ветроелектрана
Алибунар” у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак - „ZHBO” Алибунар;

x

План намене површина (Лист Д) - План детељне регулације за комплекс „Ветроелектрана
Алибунар” у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак - „ZHBO” Алибунар;

x

План саобраћаја, регулације и техничке инфраструктуре - (Лист Г) - План детељне регулације за
комплекс „Ветроелектрана Алибунар” у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак - „ZHBO”
Алибунар;

x

План саобраћаја, регулације и техничке инфраструктуре - (Лист Д) - План детељне регулације за
комплекс „Ветроелектрана Алибунар” у КО Селеуш, КО Владимировац и КО Нови Козјак - „ZHBO”
Алибунар;

x

Ситуација комплекса Ветроелектране „Алибунар 1” – Идејни архитектонско-грађевински пројекат
ветроелектрана Алибунар 1 „Институт Кирило Савић”, Београд.
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