Усклађивање природних потенцијала, просторних
ограничења, мера заштите животне средине у поступку израде
ПГР „Поникве“

А) УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Војни комплекс «Аеродром Поникве», на 12km од Ужица и око 8nm од државне
границе са Републиком Српском, изграђен 80-тих година прошлог века, оштећен током
НАТО бомбардовања 1999.године, пренет је Граду Ужицуу својину 2010.године.
Простор обухваћен ПГР „АеродромПоникве“ површине је 569ha72a33m2, од чега
је 393ha 01а 45m2 (69%) на територији града Ужица, а 176ha 70а 88m2 (31%) на
територији општине Бајина Башта, а највећи део се налази у широј зони санитарне
заштите, водоизворишта акумулације «Врутци».
Одлуку о изради Плана донеле су Скупштина града Ужица 28.06.2013.г. и
Скупштина општине Бајина Башта 30.08.2013.г. Обзиром на измену обухвата Плана и
донету Одлуку о изради стратешке процене утицаја на животну средину ПГР «Аеродром
Поникве», донета је Одлука о изменама и допунама одлуке о изради ПГР „Аеродром
Поникве“ 23.12.2014.г.
1.

Сложеност правног и планског основа

Приликом израде Плана, поред закона и прописа који регулишу област планирања,
изградње, заштите животне средине, неопходно је било да се свеобухватно сагледају сви
релевантни ваздухопловни прописи и други прописани захтеви и препоручена пракса,
који су специфични за ваздухопловство и утичу на рад и развој аеродрома и уређење овог
простора
Правни основ за израду ПГР “Аеродром Поникве” садржан је у:
−
Закону о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/2009,
81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
−
Правилнику о садржини, начину и поступку израде планских докумената
(„Службени гласник РС“, број 31/2010, 69/2010 и 16/2011)
93/12)

− Закону о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, број 73/10, 57/11,
− Одлука о изради Плана генералне регулације “Аеродром Поникве ”

− Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину ПГР
«Аеродром Поникве»
У поступку израде Плана обавезно је било придржавати се:
− Правилника о аеродромима (“Службени гласник РС”, број 23/12 и 60/12)
− Међународних стандарда и међународне препоручене праксе коју примењује
Република Србија у складу са потписаном и ратификованом Конвенцијом о
међународном цивилном ваздухопловству, Чикаго 1944. (Чикашка конвенција), нарочито
ICAO – Anex 14 са свим пратећим документима.

− Упутстава за пројектовање аеродрома датих у документима уз документ
Међународне организације за цивилно ваздухопловство ICAO Anex 14 – Књига 1
(Aerodrome Design and Operations)
− Приручникa за планирање аеродрома( Airport Planning Manual - ICAO Doc 9814
– Part 1 – Master Planning)
− Приручникa за планирање аеродрома (ICAO Doc 9814 – Part 2 – Land Use and
Environmental Control)
− Правилника о пројектовању, изградњи и реконструкцији цивилних аеродрома и
њиховој класификацији ("Службени лист СФРЈ", број 2/66, 4/66)
− Стандарда Међународне организације цивилног ваздухопловства (Standards and
recommended practices - SARPs, ICAO).
− Закона о електронским комуникацијама ("Службени гласник РС", 44/2010)
− Правилника о начину и условима одређивања зоне електронске комуникационе
инфраструктуре и припадајуће опреме, заштитне зоне и радио коридора и обавезама
инвеститора радова и изградње објеката ("Службени гласник РС", број 16/12).
− Закона о добробити животиња ("Службени гласник РС", број 41/09)
− Закона о заштитиживотнесредине(«Сл.гласник РС», бр. 135/04, 36/09, 36/09др.закон, 72/09 -др.закон и 43/11 – одлука УС)
− Законаизпојединихобластизаштитеживотнесредине
− Подзаконских аката
− услова надлежних завода, јавних предузећа и других организација.
Просторно планска и урбанистичка документација:
•
Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године („Сл. гласник
РС”, бр. 88/10) и Извештај о Стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике
Србије на животну средину;
•
Програм имплементације Просторног плана Републике Србије од 2010. до
2020. године за период од 2011. до 2015.године („Сл. гласник РС”, бр. 102/11);
•
Регионално Просторни план подручја Златиборског и Моравичког управног
округа („Сл. гласник РС”, бр. 1/13);
•
Просторни план подручја посебне намене Националног парка „Тара” („Сл.
гласник РС”, бр. 100/10);
•
•
бр.10 ⁄ 12);

Просторни план града Ужица („Сл.лист града Ужица”, бр.22/10);
Просторни план општине Бајина Башта („Сл.лист општине БајинаБашта”,

•
Стратегија развоја железничког, друмског, водног,
интермодалног транспорта у РепублициСрбијиод 2008 до 2015. године;
•

ваздушног

и

Генерални Мастер план саобраћаја у Србији;

•
Генерална концепција аеродрома Поникве, урађена од стране Центра за
планирање урбаног развоја ЦЕП д.о.о. Београд, ангажованог од станепредузећа ALAnet
GLOBAL, изБрисела, Белгија достављена 29.07.2014.године.
У децембру 2013.године, након доношења Одлуке о изради ПГР, на акумулацији
Врутци, која је водоизвориште за град Ужице десио се акцидент. Паралелно са израдом

Плана започета је и израда Елабората о зонама санитарне заштите акумулације Врутци,
као и пројектна документација реконструкције фабрике воде
Б) ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ
1.
Комплекност затеченог стања (природни услови и ограничења,
инфраструктура, положај обухвата, последице НАТО бомбардобања, извориште
водоснабдевања Града Ужица)
У границама Плана нема заштићених природних ни културних добара. У близини
планског подручја, на западној страни аеродрома, налази се Национални парк „Тара“.
Простор на коме се налази аеродром и на коме је планирана нова изградња је део заравни
(просечне апсолутне коте терена крећу се од 908,57 m нв до 921,05 m нв). У геолошкој
грађи терена преовлађују кречњачке и доломитске стене. Не постоје геотехничка
ограничења – терен аеродрома, у природним условима је стабилан и повољан за грађење.
Предметни крашки терен карактерише појава вртача, понора, карстни канали, врела....
Простор се налази у зони VIII степена сеизмичког интензитета.
На планском подручју преовлађује континентална клима. На основу руже ветрова,
фактор употребљивости за садашњу писту аеродрома Поникве је 98,9%, што значи да
само 1,1% времена писта неће бити оперативна за полетање и слетања, због јачине бочних
ветрова (више од 20 чворова). Услови видљивости су такође кључни фактор за
одређивање почетка рада аеродрома. Идентификовано је 85% времена, када услови
видљивости остају на нивоу изнад 1000m, што је више него довољно, за комерцијални
авион, да слети на аеродром без инструменталног прецизног система слетања. Постоји
само 7,1% где видљивост остаје између 50m и 100m (веома ниска видљивост), што би
довело да аеродром не ради за време тих периода смањене видљивости.
Анализом узорка пољопривредног земљишта на Пониквама 2010.год. утврђене су
повећане концентрације тешких метала (арсен, хром и никал). Мерењем радиоактивности
2011.год. од стране Института за нуклеарну науку „Винча“ утврђена је контаминација
земљишта у капонирима, на појединим микролокацијама – вероватно последица
запаљења мотора авиона приликом бомбардовања (контаминирани материјал представља
радиоактивни отпад).
Инфраструктура
Аеродром у постојећем стању не испуњава стандардне услове за одвијање
међународног цивилног саобраћаја према Закону о ваздушном саобраћају и ICAO
прописима, али да ни један од стандардних аеродромских локацијских услова не прави
сметњу конверзији у цивилни аеродром.
Ваздушни саобраћај на аеродрому Поникве тренутно се обавља по инструментима
за непрецизан прилаз. Постоје НДБ у Севојну и радио фар и маркер у Стапарима.
Постоји више путних прилаза до аеродрома али су неадекватни квалитет
коловозне конструкције и коловозног застора, у односу на потребе. Неповољне су и
геометријске карактеристике локалних путева.
За простор у обухвату Плана, нема ажурних података о мрежама водовода и
канализације.Приликом бомбардовања писте делимично су оштећени риголи и канали за
одвођење атмосферских вода.
Водоснабдевање комплекса аеродрома и 453 сеоска домаћинства, врши се са
водоизворишта «Ћосића врело» у Биосци (непотпуно каптирано).
У југоисточном делу комплекса, испод војне економије, налази се Ешмерска јама,
која није у функцији.

Аеродромски комплекс прикључен је на дистрибутивну мрежу у ТС 10/0,4kV ВП1, где се налази централно мерење на средњем (високом) напону. Постојећа 10 kV мрежа,
на коју је прикључен аеродромски комплекс напаја се са ТС 35/10 kV «Теразије» на
удаљености од 18 km.
На локацији аеродрома Поникве налази се оптички кабал и каблови приступне
мреже Телекома. Осим ових каблова, на предметној локацији налазе се још три кабла која
припадају Војсци Србије, а по којима још увек ради телефонски саобраћај и чије трасе
нису познате «Телекому Србије».
На простору у обухвату Плана нема изграђене мреже гасовода и топловода.
Аеродром „Поникве” је бомбардован (1999.године) у више наврата, са више
различитих пројектила. Бомбардована је полетно-слетна стаза, армирано-бетонска
склоништа (капонири), у којима су се налазили наоружани авиони Ратног
ваздухопловства Србије, убојна средства и муниција, као и резервоари за складиштење
горива са претакалиштем.
У близини граница ПГР „Аеродром Поникве” налази се извориште
водоснабдевања „Врутци“ (на око 3 km јужно од границе Плана), у чију трећу зону
санитарне заштите улази највећи део простора у обухвату Плана.
2.
Развојни планови Града, захтеви управљача аеродрома и стратешка
опредељења државе у области развоја цивилног ваздушног саобраћаја)
Прeма Просторном плану Републике Србије, основни циљ просторног развоја
ваздушног саобраћаја Републике Србије је, да ваздухопловни систем буде интегрални део
европског ваздухопловног система, а ваздухопловни саобраћај постане главни вид
транспорта на релацијама дужим од 45 минута летења, уз могућност да сваки регион у
будућности има аеродром одређене категорије.
Планирано је да се одређеним војним аеродромима (Батајница и Краљево Морава) промени намена у мешовите (војно - цивилни), док су други мањи аеродроми
дефинисани као потенцијални регионални аеродроми, међу којима је и аеродром у
Ужицу.
Комерцијална оправданост активирања и реконструкције војног аеродрома
"Поникве" за цивилне намене, може бити заснована по три основа: туристички
потенцијали ове регије (Златибор, Тара, Дрина), привреда златиборског управног округа,
и трећи који није безначајан је и близина Републике БиХ из које се такође могу очекивати
путници у ваздушном саобраћају, због релативно добре повезаности путном мрежом, али
и незадовољавајуће понуде услуга у ваздушном саобраћају у БиХ.
Како простор који је пренет Граду Ужицу, није неопходан у целости за развој
цивилног аеродрома, простор ван зоне аеродрома, опредељен је за развој делатности које
су у функцији подршке развоју аеродрома, али и задовољењу развојних планова Града и
обављања поверених послова из области комуналних делатности.
На основу саобраћајне прогнозе урађене од стране консултантске фирме ALAnet
Global (Traffic and Market Report, October 2012 предвиђа се да аеродром прихвати прве
комерцијалне летове одмах по изградњи објеката неопходних за обављање јавног
ваздушног саобраћаја. Прогноза саобраћаја је урађена за три опције/сценарија.
•
са претпоставком максималног раста саобраћаја, тј. истовременим растом
редовног, чартер и саобраћаја авиона генералне авиације.
•
без редовног саобраћаја
•
само са саобраћајем авиона генералне авијације.

Сва три сценарија су рачуната са очекиваним годишњим растом броја путника од
4% до 6%.
За генералну концепцију аеродрома усвојена је оптимистичка прогноза (сценарио
1) да би се обезбедили довољни просторни ресурси за несметани развој аеродрома у
случају максималног раста обима саобраћаја.
За коначну фазу развоја треба обезбедити услове за прецизно инструментално
слетање у курсу 284° и визуелно слетање у курсу 104°. Пројетна решења су усвојена уз
услов да је могућа будућа сертификација аеродрома најмање у категорији 4Д.
Простор резервисан за будући развој аеродрома (карго), разрадиће се кроз план
детаљне регулације, након израде студије оправданости и генералног пројекта за ову
фазу.
Поред путничког саобраћаја на аеродрому се очекује и одређени број операција
везан за авионе за гашење пожара, привредну авијацију, и др. што је узето у обзир
приликом димензионисања маневарских површина, али нема утицаја на зону објеката за
јавни путнички саобраћај.
В) ПЛАНСКО РЕШЕЊЕ
Простор аеродрома је сложен и дефинисан међусобно зависним параметрима
аеродромске инфраструктуре, заштитног појаса и зоне ограничења препрека.
За димензионисање аеродромске инфраструктуре Аеродрома Поникве одређен је
референтни код аеродрома - 4D (IСАО Doc - 9814) и према њему су дефинисане и све
заштитне површине аеродрома. Референтним кодом аеродрома се одређује и облик и
величина зоне ограничења препрека, која директно одређује удаљеност пристанишне
зграде, авио платформе и других објеката од полетно-слетне стазе.
Простор у обухвата Плана подељен је на простор аеродрома и подручје ван
аеродрома.

СЛИКА 1 – Карта намене површина са поделом на целине, подцелине и блокове

1.

Зона аеродрома

Простор аеродрома се састоји од:

Airside – контролисане стране аеродрома. Контролисана површина означава
простор за кретање ваздухоплова и околно земљиште и објекте или њихове делове на које
је приступ ограничен.

Landside – јавне стране аеродрома. Јавна површина је део аеродрома и
околног земљишта и објеката или њихових делова на које приступ није ограничен,
односно све остале површине аеродрома ван контролисане површине и све аеродромске
површине намењене за аеродромске или друге делатности које су у вези са аеродромом.


Простора резервисаног за будући развој аеродрома

У оквиру Airside – контролисане стране аеродрома разграничене су површине
следећих намена:
Површина за кретање ваздухоплова


маневарске површине (Manoeuvring area)



платформе (Apron)



платформа за чекање (Holding bay)

Заштитне површине (Shoulder) за маневарске површине и платформу:

RESA)



основна стаза полетно-слетне стазе (Runway strip)



заштитна површина краја полетно-слетне стазе (Runway end safety area,



претпоље (Clearway)



продужетак за заустављање (Stopway)


Површине за аеродромске службе и објекте у оквиру Airside –
контролисане стране аеродрома


Површине за смештај авиона лаке авијације – зона «Б»



Површине за развој спортског ваздухопловства – зона «Ц»



Интерне и сервисне саобраћајнице


У оквиру Airside су и површине за светлосно обележавање ПСС-а,
прилазна светла (у случају Аеродрома Поникве делимично), заштитни појас уређаја
за инструментално слетање ваздухоплова (LL и GP)
У оквиру Landside – јавне стране аеродрома, опредељене су површине за
аеродромске објекте и службе:

и поште

Површине и објекти намењени за прихват и отпрему путника, пртљага, робе



Површине и објекти намењени за аеродромске службе



Површине и објекти контроле летења са торњем и техничком службом;



Резервоари и танквана за снабдевање аеродрома горивом



Саобраћајнице, паркинзи и гараже за приступ аеродрому

У првој и другој фази изградње, аеродром је планиран као међународни путнички
аеродром. Планом се резервише простор за будући развој аеродрома, проширење
капацитета и развој карго саобраћаја.

2.

Зона ван аеродрома

У подручју ван аеродрома (простор у власништву Града Ужица) разграничене су
површине следећих намена:

Комуналне делатности (гробље, центар за добробит животиња, карантин за
животиње, локација за одлагање грађев. материјала, рециклажно двориште, топлана)
вода)



Водни објекти (извориште и каптажа, постројење за пречишћавање отпадних



Зелене површине (шума парк, парк шума, заштитно зеленило)


Саобраћајне површине (општински пут, сабирне и друге саобраћајнице,
паркинг за аутобусе, паркинг за аутомобиле)


Инфраструктура (трафо станица, резервоар, топлана)



Складиштење (складиштење запаљивих течности, складиштење роба)


енергије)

Производња («чиста» производња, интензиван узгој стоке, обновљиви извори


услуге)

Терцијарне делатности (трговина, угоститељство и туризам, занатство и

2.
Еколошки услови за имплементацију Плана и активности у простору
за спречавање просторних, еколошких и прекограничних конфликата
Истовремено са израдом предметног Плана рађена је стратешка процена утицаја
на животну средину (Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну
средину Плана генералне регулације „Аеродром Поникве”, „Сл.лист града Ужица”,
бр.20/14), како би се утврдиле обавезујуће, хијерархијски усаглашене смернице
(еколошки захтеви) при изради Плана, обезбедила интеграција заштите животне средине
и одрживог развоја у све фазе израде Плана и дефинисали услови и решења заштите
животне средине за планиране комплексе. Анализиране су природне карактеристике
предметне локације и окружења, потенцијали и ограничења у простору, постојеће стање
животне средине, постављени циљеви заштите животне средине, процена утицаја
предложених стратешких одлука на елементе животне средине, дефинисане стратешке
смернице у поступку имплементације Плана, дефинисане мере којима се могу спречити,
смањити или отклонити негативни утицаји на животну средину, дефинисане мере
еколошке компензације, дефинисане мере заштите и мониторинга животне средине,
извршено вредновање предметног подручја, непосредног и подручја ширег окружења са
аспекта могућих ограничења, начина и услова коришћења простора и реализације
планираних садржаја у складу са принципима одрживог развоја, анализа услова
надлежних институција и осталих релевантних услова и захтева…
Веома важна одредница, уједно и ограничење, која је условила прописивање
строгих мера заштите квалитета површинских и подземних вода на планском подручју
али и шире је чињеница да је највећи део планског подручја (509, 39 ha од 569,24 ha) у
широј зони санитарне заштите (III зона) водоизворишта акумулације „Врутци“, која
представља регионални систем водоснабдевања. Шира зона санитарне заштите обухвата
подручје површинског слива акумулације, као и потповршинског слива (карстна површ
Поникава), која је установљена у Елаборату о зонама санитарне заштите акумулације
„Врутци“, који је израђен 2014.године од стране Института за водопривреду „Јарослав
Черни“ Београд (израда Елабората се преклопила са израдом планског документа). Зоне
санитарне заштите су потврђене Решењем Министарства здравља, након чијег
прибављања је започета израда Одлуке о зонама санитарне заштите слива акумулације
„Врутци“. Правилником о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите
изворишта водоснабдевања („Сл.гласник РС, бр. 92/08“) у члану 5 је дефинисано да зону

санитарне заштите изворишта чине површинска и потповршинска област слива. Карстна
површ Поникава препозната је као подручје потповршинског слива, са које понорима и
подземним каналима вода допире у зону површинског слива Врутака (усвојен је
критеријум „постојања подземне хидрауличке везе“). Површ се празни преко два већа
врела - „Стапарског“ и „Ћосића врела“ (служи за водоснабдевање планског подручја али
и ширег окружења). У члану 27. Правилника, који прописује одржавање зоне III, наведено
је да се у тој зони не могу градити или употребљавати објекти и постројења, користити
земљиште или вршити друге делатности, ако то угрожава здравствену исправност воде на
изворишту, па између осталог, градити и користити ваздушне луке. Због свега претходно
наведеног јасно је да заштита вода представља приоритет приликом реализације планских
решења.

СЛИКА 2 - Положај аеродрома Поникве у односу на зоне санитарне заштите
изворишта водоснабдевања Врутци
Одвијање ваздушног саобраћаја генерише одређене негативне последице на
животну средину, од којих су најзначајније: бука (коју стварају авиони), аерозагађење (из
авионских мотора и мотора са унутрашњим сагоревањем возила на аеродрому) и
испуштање горива и мазива из авиона и возила, чиме се угрожавају основни елементи
животне средине – ваздух, вода и земљиште. Начином употребе аеродрома, као и
савременим техничким решењима током градње и експлоатације, могуће је хармонично
уклопити аеродром у животну средину локације Поникве, а утицај на околину свести на
ниво дозвољеног и прихватљивог, у складу са европским стандардима за такву врсту
објеката.
За процес имплементације Плана, прописане су смернице и мере заштите животне
средине, као услов за реализацију планиране намене. Претходно је извршена еколошка
валоризација подручја Плана на основу утврђених потенцијала и ограничења,
карактеристика непосредног и ширег окружења (зоне санитарне заштите изворишта

водоснабдевања, НП „Тара“, зоне и локације високог еколошког ризика), постојеће и
планиране намене.
Концепт заштите животне средине на подручју Плана заснован је на заштити
простора, првенствено санацији постојећих локација високог ризика, заштити
изворишта водоснабдевања, земљишта, подземних вода, превенцији удеса и удесних
ситуација, превенцији и контроли потенцијалних извора и облика загађивања,
интегралној заштити животне средине и мониторингу стања медијума животне
средине.
Подручје Плана је вредновано као јединствена еколошка целина „Аеродром
Поникве“, које представља специфично функционално подручје војног објекта у
поступку трансформације за намену и функцију цивилног аеродрома.
У оквиру еколошке целине „Аеродром Поникве“ идентификовани су и
анализирани постојећи и планирани објекти и површине, који представљају посебне
функционалне еколошке зоне („Аеродром“; „Капонири 1,2,3“; „Економија“;
„Комунална зона“; „Складишни резервоари 1,2,3“).

СЛИКА 3 - Приказ функционалних еколошких зона еколошке целине „Аеродром
Поникве“
Посебан аспект од значаја за валоризацију еколошке целине представља геолошка
грађа подручја Плана (кречњачка маса као носилац подземних вода). Свака
неконтролисана и непредвидива активност у оквиру еколошке целине „Аеродром
Поникве” или њеној непосредној околини, повећава ризик од контаминације и
деградације земљишта, подземних вода, а посредно и непосредно и изворишта

водоснабдевања. Због наведених ограничења, сви радови и активности на подручју
Плана, површинама и појединачним локацијама планираног аеродромског комплекса
морају се спроводити уз стални надзор и контролу.
Обавезне смернице и мере заштите животне средине еколошке целине „Аеродром
Поникве“ за хијерархијски нижи ниво:
 све активности на планском подручју морају бити контролисане и морају
обезбедити заштиту зона подземних вода, односно, забрањено је свако испуштање свих
категорија и типова отпадних вода без претходног третмана до захтеваног нивоа (у
складу са законском регулативом и водним условима), у и на тло, упојне бунаре, вртаче,
на зелене површине, путне и остале јарке, како би се спречило свако
посредно/непосредно загађивање подземних вода и изворишта водоснабдевања, обзиром
да је основна стенска маса подручја кречњачког порекла;
 радови који обухватају претходна истраживања, отклањање последица
бомбардовања, радове на уређењу терена, земљани и остали радови, изградњa, редовни
рад, одржавањe и остале активности на планском подручју, морају се спроводити
искључиво према условима и мерама које обезбеђују заштиту земљишта, површинских и
подземних вода и изворишта водоснабдевања „Врутци”, „Ћосића врело“, остала локална
изворишта и врела, све површинске и подземне воде;
 при извођењу радова на подручју Плана, свако градилиште мора бити уређено
тако да се спречи свако евентуално просипање, процуривање загађујућих материја (уље,
нафта,остали нафтни деривати, хемикалије, отпади), које могу да загаде подземне
воде/издани;
 управљање санитарно-фекалним отпадним водама, реализација канализационе
мреже, колектора и постројења за пречишћавање отпадних вода, представља обавезни
услов за даљи развој функција на подручју Плана;
 обавезна је контрола ефикасности рада уређаја/постројења за пречишћавање
санитарно-фекалних отпадних вода, контролa количина и квалитета отпадних вода, пре и
после третирања; oбавезан је мерач протока са местом за узорковање на изливу из
постројења, а пре упуштања u реципијент; отпадне воде из ресторана и кухиње, пре
упуштања у интерну канализациону мрежу, морају се третирати на сепаратору уља и
масти;
 изузетно, као прелазно решење до реализације уређаја-постројења за
пречишћавање санитарно-фекалних отпадних вода, дозвољена је изградња вишекоморне,
водонепропусне септичке јаме, чији капацитет мора бити дефинисан у складу са
процењеним количинама отпадних вода конкретног објекта и меродавним возилом за
транспорт отпадних вода на даљи третман, преко надлежног комуналног предутећа;
 одвођење вода са сваке појединачне инфраструктурне површине (полетнослетне стазе, рулне стазе, платформе, паркинг простора, гараже, перионица, простора за
одлеђивање авиона и осталих локација где настају и могу настати потенцијално
зауљене/загађене воде) предвидети уз уградњу адекватног водонепропусног материјала
(премази, фолије, геотекстил), којима би се онемогућило продирање загађивача у
водоносну средину и тиме спречила свака намерна или случајана контаминација
подземних вода/издани у предметној еколошкој целини. Обавезни су уређаји за третман
потнцијално зауљених вода (сепаратори-таложници уља и масти) на прикључку сливних
површина. Квалитет третираних вода се мора довести до захтеваног нивоа квалитета, који
се може упустити у реципијент или околни терен, у складу са законском регулативом, а
према водним условима надлежног водопривредног предузећа;
 планирани комплекс са резервоарима (четири укопана резервоара), који ће се
корисити за снабдевање ваздухоплова горивом (запремине 2x25m3 и 2x12,5m3) мора бити
изведен у складу са свим захтевима за заштиту површинских и подземних вода; обавезна
смерница за заштиту животне средине je, у складу са Водним условима, двоструки

плашт/водонепропусна бетонска танквана/полутанквана са оцедним каналом према
контролном шахту;
 на планском подручју, током коришћења аеродромског комплекса и сваког
његовог појединачног објекта и садржаја, на пратећим комплексима и локацијама у
функцији аеродрома, локацијама и комплексима који нису у функцији аеродрома, није
дозвољено складиштење опасних и штетних материја и отпада (опасног и неопасног) ван
простора намењеном за ту намену; за складиштење опасних и штетних материја и
опасног отпада, потребно је дефинисати функционално складиште са мерама за
спречавање просипања и неконтролисаног разливања у животну средину материја које
могу да загаде земљиште, подземне воде, извориште водоснабдевања;
 повезивање планираних садржаја на комплексу аеродрома решити путем
сервисних саобраћајница, искључиво на планом предвиђене прикључке (улаз и излаз у/из
аеродромског комплекса);
 предвидети ограду ваздушне стране аеродрома (Airside) са потребним
улазима/излазима за службена и сервисна лица, возила у пристанишном комплексу, као и
улазе/излазе за ватрогасна возила и возила за одржавање;
 у зонама утицаја ваздушне стране аеродрома, зеленило (појединачна стабла,
групације и жбунасте врсте морају бити уклоњене; еколошком компензацијом, у зонама
дозвољеног пејзажног уређења, надокнадити губитак зеленила;
 непосредно уз ограду, целом дужином, предвидети сервисни пут за кретање
возила безбедности због свакодневних контрола, као и за потребе ватрогасних возила;
 предвидети и обезбедити заштитни појас и појас контролисане градње.
 обавеза носиоца пројеката, да за сваки планирани пројекат, пред надлежним
органом градске управе, покрене поступак процене утицаја Захтевом за одлучивање о
потреби процене утицаја на животну средину за сваки пројекат посебно.
Поред прописивања смерница и мера заштите животне средине за еколошку
целину „Аеродром Поникве“ и специфичне зоне унутар ње, у СПУ прописане су и мере
за спречавање, ограничавање и компензацију негативних утицаја на животну средину –
ваздух, воде, земљиште, заштита и унапређење природе, природних добара и предела,
бука и вибрације, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, управљање отпадом, заштиту од
удеса и удесних ситуација.Прописан је мониторинг животне средине који је обавезујући
при имплементацији Плана.
ЗАКЉУЧАК
Три године након усвајања ПГР, делимично је реализована и у току је реализација
прве фазе изградње аеродрома Поникве.
Начином употребе аеродрома, као и савременим техничким решењима током
градње и експлоатације, могуће је хармонично уклопити аеродром у животну средину
локације Поникве, а утицај на околину свести на ниво дозвољеног и прихватљивог, у
складу са европским стандардима за такву врсту објеката.
Нацртом ППППН акумулације Врутци (2018.г.), комплекс аеродрома Поникве је
изван зона санитарне заштите акумулације Врутци, али се примењују режими заштите,
коришћења и уређења утврђени ПГР „Аеродром Поникве“.
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