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1. УВОДНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
 

Промене које су се десиле у простору  Новог Сада у претходном периоду, 
потенцирале су урбани развој са растућим потребама за мобилношћу и издиференцираним 
захтевима који се постављају у погледу стамбених и привредних зона, инфраструктуре, као и 
променљивим, а пре свега применљивим нормативним условима. 
 Захтеви у погледу квалитета еколошких услова града односе се на интензивније 
вредновање животне средине и еколошку превентиву у урбаном развоју. 

Основни циљ израде Студије је стварање планске основе за просторни развој, заштиту 
и уређење подручја града Новог Сада на принципима одрживог развоја, односно 
рационалног коришћења и заштити простора.  

Специфични циљеви односе се на решавање конфликата у односу на капацитет 
животне средине и правце развоја, који обухватају: 

-  ревитализацију угрожених природних система и потенцијала,  
- санацију и ремедијацију угрожене животне средине неадекватним управљањем 

(надзор и контрола) који су угрозили земљиште, воду и ваздух,  
-  утврђивање оптималног просторног размештаја, нових привредних активности, као 

и осталих структура и садржаја у оквиру подручја плана, уз уважавање економских, 
техничко-технолошких, просторно-функционалних и еколошких критеријума,  

-  затварање еколошки ризичних погона или процеса,  
-  предузимање превентивних мера заштите животне средине у оквиру урбанистичког 

плана, односно кроз стратешку процену утицаја планова и програма на животну 
средину.  

План заштите и коришћења животне средине који садржи еколошки значајне основне 
информације сачињен је на основу анализе, идентификације и оцене стања: 

- постојећих и могућих утицаја значајних за квалитет животне средине (оцена 
потенцијала и ограничења); 

- еколошког зонирања простора у односу на угроженост, интензитет угрожености, 
заштићена подручја, потенцијално угрожена подручја, подручја истраживања, 
ризична подручја, подручја потенцијала, ограничења и заштите; 

- предлога мера и стратегије заштите и очувања животне средине у циљу доношења 
оптималних решења којима се могу смањити или потпуно уклонити негативни 
утицаји или последице. 

 Еколошки план је резултат сачињене документационе основе значајне за његову 
израду. На локалном нивоу интегрисани су бројни подаци и информације о стању животне 
средине и коришћењу природних и створених ресурса. 

На основу слабости и опасности које представљају ограничења, а која треба умањити 
у планском периоду, утврђени су еколошки приоритети односно активности за решавање 
најкритичнијих проблема ради бољег квалитета животне средине. Релативан степен штете 
који носи неки проблем животне средине, основа је за одлучивање о приоритетима. 

Операционализација смерница будућег просторног развоја града захтева адекватна 
средства усмеравања помоћу којих захтеви еколошког квалитета могу бити систематски 
интегрисани у дугорочни план будућег развоја града. 

У циљу контроле спровођења и ефикасности планираних мера заштите и предузимања 
адекватних акција у случају непредвиђених негативних утицаја дат је програм мониторинга. 

За потребе израде Студије коришћена је информациона, студијска и техничка 
документација и резултати обављених истраживања животне средине на подручју града. 
Ради интеграције постојећих података и информација о стању животне средине остварена је 
сарадња са релевантним институцијама. 
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2. ПРИРОДНА СРЕДИНА 
 
 
2.1. ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ 

 
 Географски положај Новог Сада изузетно је повољан јер је Нови Сад раскрсница 
главних копнених и водених путева у Војводини. Преко територије Града пролази низ 
магистралних путева и железничких пруга од којих неки имају и међународни значај. 
Положај је повољан и због протицања пловне реке Дунав и канала Дунав - Тиса -Дунав. 

 Нови Сад је значајна раскрсница железничког саобраћаја у АП Војводини. За 
одвијање друмског и железничког саобраћаја преко Дунава велики значај имају мостови у 
Новом Саду и мост код Бешке. 
 Нови Сад је значајна лука речног и каналског воденог саобраћаја. Новосадско 
пристаниште служи као лука за теретни и путнички локални и међународни саобраћај. У 
Дунав се низводно од града улива у канал хидросистема ДТД којим се одвија теретни 
саобраћај. 
  

2.2. ГЕОМОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 

Подручје одликују две различите геоморфолошке целине: Фрушка гора-хорстовска 
планина и уравњено дно Панонског басена.  

Новосадској околини припада најјужнији део уравњеног дна Панонског басена који 
има једноличну геолошку грађу и слабо наглашен рељеф. Као фактори изграђивања рељефа 
доминирају флувијална ерозија ограничена на меандарско усецање корита Дунава, и еолска и 
флувијална акумулација. 

Алувијална раван Дунава је различите ширине. Знатно је развијенија на левој страни 
корита Дунава, а у појединим деловима она залази у лесну терасу и до десетак километара. 
Ту је развијен посебан рељеф састављен од уских и издужених гредица и плитких 
утолеглица. На десној страни корита Дунава, алувијална раван се јавља само местимично на 
ограниченом простору. 

Алувијална раван Дунава на сектору Новог Сада је асиметрична. Створена је 
померањем корита реке према југу и подсецањем лесних платоа и масива Фрушке горе.  

Највећи део Новог Сада налази се на фрагменту речне терасе. Рељеф овог 
геоморфолошког облика чине остаци старих дунавских корита и гредица између њих.  

Инундациона раван Дунава је најнижи геоморфолошки елемент овог подручја. На 
бачкој страни ова раван представља континуирану зону која целом дужином прати ток 
Дунава и при том има различите ширине. Мањи геоморфолошки облици на инундационој 
равни слични су облицима на лесној и речној тераси.  

Корито Дунава усечено је у инундациону раван. Међу најинтензивнијим 
геоморфолошким процесима је еродирање инундационе равни, лесне заравни и планинске 
суподине, затим потенцирање клизишних процеса на лесној заравни и преношење и 
таложење еродираног материјала, градња острва и спрудова. 

Просечна ширина главног корита Дунава на сектору новосадског подручја је око 
600m. 
 

2.3. ПОГОДНОСТ ТЕРЕНА ЗА ИЗГРАДЊУ-НОСИВОСТ 
 

Рејонизација терена извршена је према основним критеријумима као што су 
литолошки састав, физичко-механичке особине постојећих литолошких чланова, ниво 
подземне воде и геоморфолошке карактеристике терена. 
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На пространим заравњеним лесним платоима са дубином до подземне воде од преко 

10 m, једини ограничавајући фактор при градњи представља носивост подлоге објекта. У 
алувијалним равнима и ритовима подземна вода има одлучујућу улогу јер неповољно утиче 
како на физичко-механичке особине стена, тако и на процес изградње темељних јама, канала 
и друго. 

Нестабилни терени у ужем смислу су они код којих се кретање маса по падинама 
обавља или се обављао под утицајем природних процеса. Условно стабилни терени су они 
код којих се падине налазе у стању лабилне равнотеже, које нису кретане, али код којих до 
померања долази под утицајем човекове активности. 

Носивост која резултира из величине дозвољених оптерећења и слегања је сама по 
себи укључена у категоризацију према погодности за градњу: 

-     врло погодни терени - носивост већа од 2,5 kg/cm2, 
- погодни терени - носивост од 2,0 - 2,5 kg/cm2, 
- средње погодни терени - носивост од 1,0 - 2,0 kg/cm2, 
- непогодни терени - носивост од 0,5 - 1,0 kg/cm2, 
- врло непогодни терени - носивост мања од 0,5 kg/cm2. 

 
2.4. СЕИЗМИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
Сеизмичку микрорегионализацију карактеришу могући потреси интензитета     6-8° 

MCS скале који је условљен инжењерско-геолошким карактеристикама тла, дубином 
подземних вода, резонантним карактеристикама тла и другим. Према карти сеизмичке 
рејонизације Србије подручје града налази се у зони осмог степена MCS скале. Сеизмичком 
микрорегионализацијом утврђен је сеизмички интензитет који се може разликовати од за (+-) 
1° MCS. У прошлости ово подручје угрожавали су земљотреси из многих епицентралних 
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подручја. Идентификоване епицентралне области из којих су потицали земљотреси 
обухватају епицентрално подручје Фрушке горе, Алибунара, Зрењанина, у Мађарској код 
Кечкемета, у Новом Саду, у Бачкој у подручју Белог Манастира, Ђакова и на Даљ гори. 
Шире подручје локалности узнемиравали су земљотреси из удаљених епицентралних 
подручја који су били већи од 4 степена скале MCS. 
 

2.5. ХИДРОЛОШКЕ ОДЛИКЕ 
 

Досадашњим истраживањима утврђено је да не постоји правилно смењивање 
водоносних хотизоната ни у вертикалном ни у хоризонталном правцу. Квартарни седименти 
спадају у пропусне стене код којих капиларна порозност иде до 4 m. Најчешћи седименти 
алувијалне равни и алувијалне терасе, добри су проводници воде која се у њих врло 
интензивно инфилтрира из речног корита или са површине. Фреатске издани у алувијалним 
седиментима веома су богате водом и добра су изворишта за велике потрошаче. 
 

Подземне воде. Дубина фреатске издани различита је на свакој геоморфолошкој 
јединици. У алувијалној равни Дунава дубина је 0-2,5 m, а у алувијалним равнима потока 0-3 
m. На алувијалној тераси њена дубина се креће од 0-4 m, а на лесној тераси до 8 m, мада 
може бити и плића. У алувијалној равни режим водостаја фреатске издани у директној је 
зависности од режима Дунава. Високе подземне воде које се јављају у ритовима показују 
знатне амплитуде, за разлику од дубоких подземних вода које показују већу стабилност. На 
нижим деловима алувијалне равни подземне воде избијају на површину и плаве је. Одређени 
делови ових површина већим делом године су под водом. Удаљавањем од обала реке слаби 
утицај водостаја, промене су спорије, стабилност је већа. 
  

Површинске воде. Површинске воде чине природни и вештачки хидролошки 
објекти. Природне представљају Дунав, а вештачке канал Савино Село - Нови Сад из 
хидросистема ДТД и мањи мелиорациони канали. 
 

Дунав. Дунав као највећа река у земљи, друга у Европи пресеца новосадско подручје 
својим средњим током.  
 Дунав је после Петроварадинског лакта и сужења код Сремских Карловаца широка и 
трома равничарска река. Меандрирајући она се поново прибија уз суподину Фрушке горе 
напуштајући алувијалну раван и меандре на левој страни и поткопавајући десну обалу.  

Између Бегеча и Новог Сада постоји велики број острва и рукаваца. На крају меандра 
Дунава код Петроварадинске тврђаве је ушће канала ДТД. 

Посматрајући овај простор кроз проблем угрожености водама Дунава уочљива су 
различита подручја, категорисана према степену опасности који прети тим подручјима.  
 

Фрушкогорски потоци. Површинске воде Фрушке горе представљене су изворима, 
врелима и густом мрежом потока. Највећи број припада групи сталних водотока, мада је 
присутан и известан број периодских токова. Северна падина Фрушке горе којој припада и 
део подручја Новог Сада има релативно велику густину мреже потока 9,759 km/km2. 

Потоке карактеришу велики просечни падови, долине дубоке, а долинске стране 
стрме. На режиме водотока утичу колебање издашности извора, облик слива, коефицијент 
његове пошумљености и друге. С обзиром да су ерозијом најугроженије површине са 
оскудном вегетацијом или без ње, ове проблеме треба решавати пошумљавањем оголелих 
површина. Главне особине фрушкогорских потока на новосадском подручју приказане су у 
табели. 
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Табела 1. Главне особине фрушкогорских потока на новосадском подручју 
Ред. 
бр. 

 Шандрова
ц 

Камењарски 
поток * 

Каменички 
поток * 

Новоселски 
поток * 

Роков 
поток * 

Селиште 

1. Површина 
слива у ha  

 
579,00 

 
981,00 

 
1.005,00 

 
1.600,00 

 
3.073,00 

 
1.697,00 

2.  Макс.коли-
чина воде у 
m3/s 

 
 
13,10 

 
 
18,80 

 
 
7,50 

 
 
41,50 

 
 
19,00 

 
 
13,20 

3. Густина 
одводне 
мреже m/ha  

 
 
10,63 

 
 
6,43 

 
 
3,49 

 
 
6,60 

 
 
3,66 

 
 
2,66 

4. Дужина 
главног  
потока m  

 
 
5.400,00 

 
 
6.105,00 

 
 
4.770,00 

 
 
8.800,00 

 
 
9.050,00 

 
 
4.500,00 

5. Дужина 
потока m  

 
- 

 
- 

 
1.100,00 

 
- 

 
2.200,00 

 
- 

 
Основна каналска мрежа хидросистема Дунав-Тиса-Дунав. Хидросистем ДТД 

служи за интегрално уређење водног режима на ширем хидрографском подручју јужне Бачке 
и Баната са основним задатком да реши главне проблеме хидротехничких мелиорација 
земљишта и за друге сврхе. 

У хидротехничком погледу постоје три врсте каналске мреже хидросистема ДТД: 
- Основна каналска мрежа (ОКМ), 
- Детаљна каналска мрежа за одводњавање, 
- Детаљна каналска мрежа за наводњавање. 
У функционалном погледу оне су повезане у јединствену хидротехничку целину за 

регулисање режима вода на гравитационом подручју. 
 

Термоминералне воде. У области истраживања и примене термоминералних вода и 
геотермалне енергије на подручју града извршена су истражна бушења на четири локалитета 
- у зони рекреационог центра Адице I i II, Шангају и између Руменке и Бачког Петровца на 
удаљености око 17 km од Новог Сада. За сваку бушотину за коју се у току освајања оценило 
да се може експлоатисати, спроведена су одговарајућа хидро-динамичка истраживања 
(опитно-експлоатациона црпљења, мерење и регистровање хидродинамичких и 
хидрохемијских параметара). 

Параметри добијени на бушотинама Нови Сад-Адице I i II указују на малу издашност 
и неповољне хидролошке услове за експлоатацију. Знатно повољнији услови за 
експлоатацију су на бушотини Шангај, где је издашност воде од 500 l/min задовољавајућа. 
Присуство гвожђа у овој води не представља ограничавајући фактор за коришћење воде и 
може се елиминисати. 

Досадашња истраживања указала су на повољне услове везане за могућност 
коришћења топле воде. Истраживања која су до сада спроведена ипак нису дала 
задовољавајуће резултате јер се ради о нискотемпературним водама са ограниченим 
дијапазоном примене. Могућности коришћења термоминерлних вода су вишеструки-
загревање пластеника, сточних фарми и напајање већих индустријских објеката и бањских и 
спортско-рекреационих басена топлом водом. Остваривање плана примене термоминералних 
вода и геотермалне енергије зависи више од могућности пласмана термоминералних вода, 
изналажења будућих корисника и економских показатеља него од природних фактора. 
 
 Изворишта 
 

"Ратно острво". Подручје "Ратно острво", североисточно од Новог Сада, заузима 
простор између Дунава, Канала ДТД, секундарне одбране од високих вода Дунава и пута Е-5. 
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Извориште "Ратно острво" налази се на дужини од око 2 km од ушћа канала у небрањеном 
простору. Окружују га садржаји привредне зоне Север IV у којој доминирају комплекси 
Рафинерије Нови Сад и Термоелектране-топлане. Између наведених комплекса налази се 
насеље Шангај. Укупан простор "Ратног острва" одводњава се преко мелиорационог слива 
"Ратно острво", "Субић-Дунавац" и пумпном станицом "Калиште", што омогућава 
дренирање воде у подземље у зони која има прљаву "индустрију". Дренирање загађене воде у 
подземље у зони представља потенцијалну опасност за извориште у смислу погоршања 
квалитета подземне воде. Поред наведеног и постојећи уливи отпадних и атмосферских вода 
непосредно у зони изворишта намећу неопходну заштиту изворишта од могућих загађења. 

На простору изворишта "Ратно острво" изграђени су бунари са хоризонталним дреном 
и бушени бунари који су распоређени у низу уз приобаље Дунава на дужини од око 2 km. 
Контрола квалитета воде захваћена овим низом бунара мора бити перманентна са 
могућношћу брзе интервенције уколико се појави загађење. 

Неповољан распоред реализованих и планираних привредних објеката у привредној 
зони Север IV и простора за реализацију изворишта "Ратно острво" проистекао је због 
истраживања хидрогеолошких карактеристика терена у приобаљу Дунава која су уследила 
накнадно и показала значајне изворишне капацитете, односно највеће потенцијално 
извориште подземних вода на ширем подручју Новог Сада. Залеђе изворишта, односно 
садржаји у зони Север IV представљају велику опасност за загађење подземног ресурса 
изворишта, због чега су неопходне сталне контроле квалитета изворишта. 

У зони непосредно уз Дунав могући су облици пасивне рекреације који не могу 
погоршати квалитет воде или угрозити активност захватања воде и одбране од високих вода. 
 
 "Петроварадинска ада". Подручје изворишта "Петроварадинска ада" је неизграђено 
земљиште под шумом експлоатационог карактера. Ово инундационо подручје плављено је 
великим водама Дунава до железничке пруге и одбрамбеног насипа код "Победе", подељено 
Дунавцем. Коте терена Петроварадинске аде јужно од Дунавца крећу се од 75,00 - 77,00 m и 
дела аде северно од 77,5 - 76,00 m. Оба дела испресецана су депресијама и коритима бивших 
рукаваца. Јужни део аде са југозападне стране ограничен је обалом рукавца, који се налази 
узводно од ушћа Роковог потока. 
 Подземне воде на овом простору под директним су утицајем водостаја Дунава. 
Дунавске воде плаве терене са слојем воде и до 4,0 m, у депресијама до 7 m. 
 На овом подручју преклапају се разнородне намене: каптажа, прерада воде, спортско-
рекреативна активност и туризам. Са становишта природних услова постојеће шуме чине 
изузетну вредност, тако да већ дуго времена, без икаквих интервенција, представљају једно 
од најактивнијих подручја приобаља.  
 Изворишта са прерадом "Официрска плажа" у Петроварадину представља веома 
важан део система.  
 

Извориште "Штранд". Изграђени водозахватни објекти су шест Рени бунара. 
Непосредно уз извориште, ка залеђу, је комплекс прераде и дистрибуције воде. Извориште и 
комплекс "Штранд" се налазе у самом градском ткиву. Окружени су стамбеном зоном велике 
густине ка залеђу, спортским центром, Универзитетским комплексом и другим градским 
садржајима у низводном смеру, а рестораном, веслачким клубом са марином, купалиштем 
итд. у узводном смеру. Осим тога кроз залеђе, релативно блиско комплексу пролазе 
магистрални колектори градске канализације и главна црпна станица јужног градског слива 
ГЦ1. Обала Дунава, на потезу изворишта често је нападнута привременим угоститељским 
објектима, сидрењем, па чак и везивањем мањих пловних објеката.  
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2.6. ЗЕМЉИШТЕ 
 

 Земљишни покривач подручја Новог Сада је хетероген и сачињавају га земљишта 
аутоморфног, хидроморфног, халоморфног и субаквалног реда. 

 У састав наведена четири реда улазе бројни типови, подтипови, варијетети и форме 
земљишта. Свака од ових земљишних творевина карактерише се одређеним морфолошким, 
хемијским, физичким, биолошким, а с тим у вези и производним својствима. 
 Земљишни покривач Новог Сада највећим делом представљен је земљиштима из 
аутоморфног реда која се карактеришу влажењем профила земљишта искључиво путем 
атмосферских падавина, а процеђивање воде кроз масу земљишта је тако да не долази до 
дужег задржавања прекомерне воде у профилу земљишта. Значајне површине заузимају и 
земљишта хидроморфног реда која се карактеришу допунским влажењем било сливеним 
водама са виших терена, било поплавним или подземним водама различитог порекла. 
Прекомерно влажење унутар профила земљишта може бити узроковано и присуством 
непропусног слоја унутар солума. Изражено прекомерно влажење земљишта, повремено или 
стално, дела профила или целог солума узрокује појаву хидроморфизма са свим последицама 
које из њега произилазе. Мање површине захваћене су и земљиштима халоморфног реда која 
су такође настала под утицајем допунског влажења подземним или површинским водама 
које су, за разлику од хидроморфних земљишта, заслањене или алкализоване. Иако немају 
већи значај на подручју Новог Сада заступљена су земљишта из реда субаквалних 
(субхидричних) земљишта чији се постанак и развој одвија под плитким воденим 
покривачем стајаћих вода. 
 На основу досадашњих педолошких истраживања и педолошке карте АП Војводине 
1:50.000, а у складу са опште прихваћеном класификацијом земљишта приказане су 
површине под појединим типовима земљишта (hа) по катастарским општинама. 
  
 
Табела 2. Површине под појединим типовима земљишта (hа) по катастарским општинама 
 

Катастарска 
општина 

Тип 
земљишта 

Површ. 
hа 

Намена 
површина 

Петрова-
радин 

Рендзина на лесу и лесоликим 
седиментима 

 
142,05 

Виногр., воћар., ратар., 
пашњаци, шуме 

 Чернозем на лесу и лесоликим 
седиментима (еродирани) 

 
369,55 

Воћар., виноград., 
ратар., повртарство 

 Чернозем на лесу и лесоликим 
седиментима – карбонатни-посмеђени 

 
450,31 

Воћар., виноград., 
ратар., повртарство 

 Еутрично смеђе земљиште 
(Еутрични камбисол) 

 
209,57 

Воћар., виноград., 
ратар., шуме 

 Алувијално земљиште (Флувисол), 
(песковито) 

 
96,86 

 
x 

 Алувијално земљиште (Флувисол), 
(иловасто) 

 
708,20 

 
x 

 Алувијално земљиште (Флувисол), 
(забарено) 

 
24,15 

 
x 

 Алувијално земљиште (Флувисол), и 
делувијално земљ. (Колувијум) – 
карбонатно и бескарбонатно 

 
 

152,18 

 
Немају већи значај за 
пољопривр. производњу 

 Површина под водом 444,08  
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 СВЕГА: 2596,95  
Сремска 
Каменица 

Рендзина на лесу и лесоликим 
седиментима 

 
71,97 

Виногр., воћар., ратар., 
пашњаци, шуме 

 Чернозем на лесу и лесоликим 
седиментима, (еродиран) 

 
17,53 

Воћар., виноград., 
ратар., повртарство 

 Чернозем на лесу и лесоликим седи- 
ментима – карбонатни-посмешени 

 
758,23 

Воћар., виноград., 
ратар., повртарство 

 Чернозем на лесу и лесоликим седи- 
ментима – слабо посмеђен 

 
121,80 

Воћар., виноград., 
ратар., повртарство 

 Чернозем на лесу и лесоликим седи- 
ментима – посмеђен 

 
131,65 

Воћар., виноград., 
ратар., повртарство 

 Еутрично смеђе земљиште 
(Еутрични камбисол) 

 
154,10 

Воћар., виноград., 
ратар., шуме 

 Еутрично смеђе земљиште 
(Еутрични камбисол) – лесивирано 

 
1128,58 

Воћар., виноград., 
ратар., шуме 

 Делувијално земљиште (Колувијум) – 
посмеђени 

 
36,60 

Немају већи значај за 
пољ. производњу 

 Алувијално земљиште (Флувисол), и 
делувијално земљ. (Колувијум) – 
карбонатно и бескарбонатно 

 
 

181,79 

Немају већи значај за 
пољ. производњу 

 Површина под водом 473,70  
 СВЕГА: 3075,95  
Нови Сад Чернозем на лесу и лесоликим 

седиментима – карбонатни 
 

245,80 
Ратарско-повртарска 
производња 

 Чернозем на лесу и лесоликим 
седиментима – излужени 

 
96,25 

Ратарско-повртарска 
производња 

 Чернозем на лесу и лесоликим 
седиментима – алкализован 

 
339,09 

Ратарско-повртарска 
производња 

 Чернозем на алувијалном наносу – 
карбонатни 

 
656,71 

Ратарско-повртарска 
производња 

 Чернозем на алувијалном наносу – 
излужени 

 
390,92 

Ратарско-повртарска 
производња 

 Алувијално земљиште (Флувисол), 
(песковито) 

 
933,61 

 
x 

 Алувијално земљиште (Флувисол), 
(иловасто) 

 
1140,18 

 
x 

 Алувијално земљиште (Флувисол), 
(забарено) 

 
2041,21 

 
x 

 Чернозем на лесу и лесоликим седи- 
ментима, оглејени – карбонатни 

 
362,78 

Ратарско-повртарска 
производња 

 Ритска црница (Хумоглеј) – карбон. 522,70 Засади топола, 
пашњаци, 
ливаде, градња 

 Ритска црница (Хумоглеј) – карбо- 
натна, заслањена 

 
176,95 

Ратарско-повртарска 
производња 

 Солоњец 87,36 xx 
 Површина под водом 410,17  
 СВЕГА: 7403,73  
 С В Е Г А: 13076,66  
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x  -  Ратарско-повртарска производња, тополе, ливаде, пашњаци–уз уређење водног режима. Део простора, уз 

претходну припрему терена, може се користити за градњу. 
xx - Након мелиорација – ратарско-повртарска производња, а у садашњем степену пашњаци, градња. 
 

Имајући у виду различите могућности коришћења земљишта, као природног ресурса, 
највећи део површина подручја Новог Сада северно од Дунава представља велики 
потенцијал за пре свега ратарску и повртарску производњу. 
 Подручје јужно од Дунава које укључује и падине Фрушке горе представљено је 
углавном Еутричним смеђим земљиштем (Еутрични камбисол), Черноземом на лесу и 
лесоликим седиментима – посмеђеним и Рендзином на лесу и лесоликим седиментима, док 
су у нижим деловима у приобаљу заступљена Алувијална (Флувисол) и Делувијална 
(Колувијум) земљишта. 
 
 Падине Фрушке горе се могу сматрати предодређеним за воћарску и виноградарску 
производњу. Терени који због климатских и топографских прилика из одређених разлога не 
одговарају за подизање засада винограда и воћњака, могу се користити као ливаде, пашњаци 
или као шумско земљиште. 
 

Продуктивност земљишта у великој мери предодређује степен искоришћености и 
других природних потенцијала. При разматрању бројних проблема везаних за планирање 
свих привредних области живота, а нарочито биљне, сточарске и шумске производње, затим 
мелиорације, путне мреже, урбанизације укупног простора (изградње индустријских, 
рекреационих, туристичких и других објеката) распрострањеност појединих педолошких 
типова земљишта опредељивала је одређене намене у простору. 
 

2.7. КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
 Нови Сад се налази у средишњем делу умереног топлотног појаса. Због различитих 
геоморфолошких облика рељефа постоје и разлике у климатским карактеристикама. 
Најизразитије климатске разлике јављају се између нижих терена јужне Бачке и виших који 
обухватају део северне падине Фрушке горе. Најмању апсолутну висину имају делови 
инундационе равни Дунава између Каћа и Ковиља (73 m), а највиша (502 m) тачка налази се 
на делу Фрушке горе, на територији катастарске општине Сремска Каменица (релативна 
висина између најниже и највише тачке износи 429 m). 

 Фрушка гора је климатски модификатор. Правац пружања ове планине утиче на 
ваздушна струјања у првом реду из северног, северозападног, југоисточног и источног 
правца, али се њен утицај највише испољава у односу на температурне прилике и на 
падавине. 
 Анализа климатских елемената сачињена је помоћу архивског материјала осмотрених 
метеоролошких елемената у метеоролошкој станици Петроварадин и Римски Шанчеви у 
периоду од двадесет година. 

Због специфичности у облицима рељефа Фрушке горе (инундационе равни, 
алувијалне терасе Дунава, бачке лесне терасе, фрушкогорске лесне заравни), постоји разлика 
у климатским карактеристикама на подручју града.  
 Температура ваздуха знатно утиче на интензитет и величину испарења воде, влажност 
ваздуха, облачност, падавине и др. Пошто од температуре зависе и други климатски 
елементи, она је значајан климатски модификатор. 
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 На подручју Римских Шанчева најнижу средњу месечну температуру ваздуха има 
јануар (-1,2° C). Двa месеца у години, јул и август, имају средње температуре више од 21,0° 
C, с тим што је јул (21,6° C) у просеку најтоплији месец у години. У пролећним месецима 
(март - мај) температура ваздуха брже расте, а током јесењих (септембар - новембар) брже се 
снижава, док су промене у зимским месецима (децембар - јануар) и летњим (јун - август) 
мање изражене. 
 Средња учесталост мразних дана износи 80 дана или 21,9% годишњег броја дана. 
Период у којем се појављују мразни дани траје од октобра до маја. Фебруар и децембар 
имају приближно исти средњи број мразних дана, а исто тако и април и октобар. 

Период са појављивањем тропских дана траје седам месеци и то од априла до октобра. 
Римски Шанчеви имају 32,5 тропских дана годишње. Период са појавом тропских ноћи 
износи 1,6 дана. То је мали просечан број дана, а последица је расхлађивања ваздуха изнад 
равничарског земљишта током ноћи. 
 Доминантан је југоисточни ветар или кошава. Њена средња годишња учесталост 
износи 217‰. Највећу фреквенцију југоисточни ветар има од септембра до априла, а 
нарочито у октобру, априлу, децембру и септембру. По учесталости на друго место долази 
северозападни ветар (167 ‰). Он претежно дува током лета у другој половини пролећа и 
зиме. 
 После ветрова из југоисточног и северозападног правца по честини долази западни 
ветар (163 ‰). Највише дува у фебруару, августу и јуну. Ветрови из осталих праваца ређе се 
јављају. Њихове честине су мање од 100 промила. Најмање се појављује јужни ветар, па 
североисточни и југозападни. Тихог ветра има доста, највише од јуна до септембра са 
максимумом у августу. Најмање тишине имају март, фебруар и април. 
 Јачина ветра је између 0,98 - 1,35 Bof. (0,81 - 1,31 m/sec). 
 Релативна влажност ваздуха је 60 - 80 ‰ током целе године.  
 Веће количине падавина су распоређене у топлијим месецима (од априла до октобра).  
 Просечна годишња количина воде од падавина је 593 m/m3. 
 Највеће просечне вредности месечних количина воде од падавина су у јулу - 200 
m/m2, а најмање у октобру - 0,3 m/m2. 
 У току године има око 2120 сунчаних сати. Половина неба током целе године 
покривена је облацима. Површине вертикално оријентисаних зидова окренутих према југу 
добијају 1700 сати на крају године. Око 1900 часова годишње дође на површину зида који је 
окренут на југоисток или на југозапад. Површине зида окренуте према југу добијају 
годишње око 12560 džula/cm/дан. 

Као што хладни утицаји са севера снижавају температуру, тако и летњи, топли 
утицаји подижу температуру у северним граничним областима. За време високе летње 
температуре Панонска низија има температурни максимум који се према периферији 
смањује. Он је око Фрушке горе још увек знатан, тако да у подунавским селима, која су ван 
домашаја дунавског утицаја, владају несносне врућине. 
 Најниже температуре су на највишим терасама које имају густе шуме. И оне друге, 
које су под ораницама и виноградима, имају нижу температуру. Загрејани ваздух на њима 
мора да се покреће испред јачих струја с планине и зато се у овим пределима природа 
касније буди. Цветање биљака, одгртање винове лозе, сејање кукуруза, жетве, сазревање воћа 
и грожђа - све се то обавља нешто касније. Ово је најбољи доказ да региони виши од 300 m 
имају температуру нижу од суседних предела мањих надморских висина, а и годишња 
амплитуда је мања. 
 Температурне прилике ниже терасе и лесне заравни сличне су онима које владају у 
јужној Бачкој. Летње температуре су високе, зиме хладне, прелазна доба су изражена боље 
на јужној него на северној страни. Јесени су лепе и суве. Ове нормалне температурне 
прилике често су поремећене касним пролећним мразевима који наносе огромне штете 
биљном свету и привреди. Оваква изненађења јесу карактер панонске климе, која се и у 
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подножју овог планинског острва испољавају. Сем тога, овде су честе зиме с умереном 
хладноћом и блага пролећа, што све повољно утиче на цветање воћака и доношење плодова. 
Током година јављају се оштре зиме са голомразицама.  
 Својим упоредничким правцем Фрушка гора чини сметње слободној циркулацији 
ваздушних маса у правцу север - југ и обратно. И сочиваст облик Фрушке горе цепа и знатно 
слаби јачину југозападних и југоисточних ветрова. На северној подгорини осећају се северни 
ветрови, затим западни, северозападни, источни и други. 

Северни ветар на који долази 65‰ је слаб, хладан и сув. Он уз речне долине продире 
дубље у подручје, али узане долине и њихова кривудавост знатно смањује његову јачину. 
Јачи је на лесној заравни, где не постоје никакве сметње њиховом кретању. Северозападни 
ветар је понекад прави северни, који под утицајем Фрушке горе и сам мења правац према 
истоку. На овај ветар долази 7‰. Западни ветар је најчешћи, доминирајући и на њега долази 
109‰. Други по учесталости је ветар из правца запад - југозапад са 98‰.  
 И поред тога што су ово стални ветрови, запажа се да они најчешће дувају у јуну и 
јулу, а најређе у септембру и октобру. Чести ветрови су још југоисточни (81‰), источно-
југоисточни (79‰) и источни 72‰). Ови ветрови су део оне снажне ваздушне масе познате 
под називом кошава, која се у овом сектору осећа већ као слабији ветер. Најчешће се јавља у 
јесењим, а ређе у летњим месецима. Источни ветрови су такође део великих ваздушних 
кретања. Најмања честина (26‰) припада ветру с југа. На њему блиске ветрове из правца југ-
југозапад и  југ-јогоисток долази по 27‰, што потврђује да су јужни ветрови заиста ретки у 
северном подножју Фрушке горе. 
 
Табела 3. Учестаност ветра у Петроварадину (%) 

 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI G 
N 7.8 6.7 6.7 9.2 10.2 9.1 10.2 9.7 9.7 7.3 7.1 6.1 8.3
NE 8.0 8.8 6.2 6.7 5.7 6.2 6.0 5.9 6.9 7.2 6.2 7.1 6.1
E 14.7 19.1 12.4 17.5 14.9 12.9 11.5 10.4 15.9 17.8 17.8 18.7 15.3
SE 11.4 10.7 13.5 16.6 12.7 7.8 7.0 7.8 8.7 11.1 15.4 14.6 11.4
S 6.1 4.3 4.9 5.6 6.7 6.9 5.1 5.6 6.2 8.1 7.3 6.8 6.1
SW 19.3 19.1 17.8 17.1 18.7 22.1 22.0 22.1 21.4 23.1 22.6 18.1 20.3
W 20.6 19.9 18.2 16.5 16.5 19.4 19.6 22.9 21.6 14.0 16.1 14.9 18.4
NW 7.5 9.2 10.8 8.0 11.8 13.9 12.7 14.0 10.6 8.0 7.5 9.3 10.3

П
ра
ва
ц 
ду
ва
њ
а 
ве
тр
а 

C 3.7 3.6 2.4 1.7 1.9 2.5 4.2 3.4 3.0 2.2 2.7 3.2 2.9
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Табела 4. Учесталост ветра у Новом Саду 
 

 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI G 
N 7.7 4.2 6.7 10.8 7.9 13.7 11.6 9.7 8.4 8.7 5.1 5.3 8.3
NE 4.4 6.8 4.3 5.1 5.2 4.9 4.0 3.8 3.4 6.1 4.8 5.0 4.8
E 6.6 6.7 6.2 7.0 4.5 5.9 5.3 3.6 4.8 5.7 7.2 8.0 6.0
SE 26.0 18.7 21.3 22.3 26.5 14.9 12.7 12.5 16.9 22.4 30.6 28.7 21.3
S 4.2 2.9 2.0 3.1 4.6 3.7 3.5 2.8 3.1 2.9 5.2 4.0 3.5
SW 2.9 4.2 3.9 4.6 4.8 5.2 5.3 4.5 4.2 4.2 4.9 3.5 4.4
W 13.4 16.3 15.2 15.7 14.3 13.1 11.8 14.4 18.2 12.5 12.2 12.3 14.1
NW 13.4 15.1 15.6 15.0 16.0 18.9 17.4 20.9 17.0 10.7 10.4 9.9 15.0

Pr
av

ac
 d

uv
an

ja
 v

et
ra

 

C 14.6 17.9 8.5 9.1 10.0 12.8 18.1 20.7 17.0 19.5 12.5 13.3 14.5
 
 Најчешћи је ветар у Петроварадину из југозападног и западног правца. У годишњем 
току југозападни ветар је чешћи (20,3º%) од западног (18,4º%), а то се догађа у пролећном и 
јесењем периоду (SW: 19,3% odn. 3º%; W: 17,5º% odn. 15,0º%. У летњем периоду су честине 
из два правца готово подједнаке (SW: 21.8º%; W: 21.4º%). Зими је чешћи ветар са запада од 
ветра са југозапада (SW: 18.7º%; W: 19.6º%). 
 
 Други по честини појаве ветра је источни ветар, и то посебно у јесењем периоду. 
 Остали правци ветра не показују посебан значај. 
 У табели 5. приказани су подаци 20-то годишњих вредности јачине ветра. 
 Јачина ветра је између 1.0 – 2.0 Bof., што одговара брзини ветра 0.8 – 3.3 m/s. 
 
Табела 5. Средње јачине ветра (степени Бофорове скале) 
N 1.94 1.15 1.16 1.29 1.36 1.31 1.19 1.19 1.14 1.14 1.06 0.98 1.15 
NE 1.01 0.95 1.15 1.20 1.23 1.04 0.97 1.00 1.01 1.08 1.00 1.00 1.06 
E 1.76 1.81 1.84 1.98 1.81 1.53 1.56 1.37 1.52 1.63 1.64 1.76 1.68 
SE 1.92 1.79 1.91 2.24 2.13 1.77 1.56 1.33 1.54 1.66 2.00 1.92 1.81 
S 1.57 1.13 1.25 1.46 1.59 1.44 1.37 1.11 1.14 1.09 1.50 1.57 1.36 
SW 1.50 1.48 1.47 1.50 1.63 1.49 1.45 1.33 1.30 1.27 1.42 1.49 1.44 
W 1.68 1.72 1.79 1.67 1.80 1.62 1.71 1.70 1.60 1.52 1.57 1.68 1.67 
NW 1.30 1.29 1.44 1.50 1.58 1.43 1.59 1.53 1.50 0.95 1.36 1.30 1.40 
Vs 1.46 1.42 1.50 1.61 1.64 1.45 1.43 1.32 1.34 1.29 0.98 1.44 1.45 
 
 
 
 2.8. ФЛОРА И ФАУНА  
 

Природне погодности за распрострањење биљних врста на подручју Новог Сада су 
условљене разликама у рељефу, висини подземних вода, геолошком и педолошком саставу 
земљишта, антропогеном утицају и другим факторима. 

Биогеографске каректеристике подручја одговарају пределима панонског обода. У 
односу на физичко-географски распоред флоре и фауне уочава се бачки предео са 
комплексима агро-еко система, фрушкогорски предео са комплексима шума, фрушкогорско 
пригорје са културним пејзажом и подунавски предео под ритским шумама и плавним 
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ливадама. 
На овим карактеристичним пределима развијена је шумска вегетација Фрушке горе, 

биљне заједнице лесне заравни, вегетација алувијалне равни Дунава, мочварна и ливадска 
вегетација и антропогене шуме. 

На високим деловима Фрушке горе налази се вегетацијско подручје са 
карактеристичним фитоценолошким асоцијацијама и одговарајућим дрвећем, шибљем и 
приземном флором.  

Шумске заједнице су деградиране у великом степену. Шуме су изузетно значајне за 
стање биолошких, климатских, хидролошких, педолошких и других прилика. Посебан значај 
се огледа у деловању на стабилизацију земљишта и спречавање ерозије. Многи представници 
флоре и фауне представљају изузетну природну вредност. 

У алувијалној равни коју Дунав редовно плави, поплавне и подземне воде стварају 
специфичне еколошке услове за опстанак различитог биљног и животињског света. 
Најраспрострањеније шуме ове геоморфолошке целине налазе се у Ковиљско -
петроварадинском риту. Шуме поплавног подручја припадају типу редовно плављеном и 
повремено плављеном. Редовно плављене шуме су заједнице бадемолисне врбе и заједнице 
беле врбе. 

Делове алувијалне равни Дунава, терене око канала и бара на лесној тераси покрива 
мочварна и ливадска вегетација са карактеристичним фитоценозама које обухватају 
вегетацију вода и јако влажних станишта, вегетацију обала, рукаваца и бара, и вегетацију 
ливада. 

Фаунистичке специфичности новосадског подручја условљене су разликама 
геоморфолошких, хидролошких и фитогеографских одлика. Валоризацијом животињског 
света подручја, истиче се живи свет агробиоценоза, заједница шума (аутохтоних и шумских 
култура), заједница речних рукаваца, бара са тршћацима и жбуњем.  

 Свет фауне овог подручја је разноврстан. Биоценоза шуме Фрушке горе је врло 
разноврсна у структурном и еколошком погледу а разноврсност животињског света 
омогућује разноврсна вегетација, повољни светлосни и температурни услови, као и 
релативно кратки зимски период. Заступљени су: лисица, јазавац, дивља мачка, ласице, 
творови, глодари, бубоједи, љиљци, гмизавци, водоземци, рибе, инсекти и птице. У групи 
глодара најбројнији је зец, пух, веверица, хрчак и пољска волухарица. Најзначајнији 
представници бубоједа су: јеж, кртица и водена ровчица. Животиње из групе гмизаваца које 
живе у новосадској околини су: слепић, ливадски гуштер, зидни гуштер, степски смук, 
белоушка, змија водењача и друге.  
 У водама Дунава, канала и ритова живи више врста риба. Рибом је најбогатије 
подручје Ковиљског рита. Мноштво рукаваца и бара су идеална места за мрешћење и живот 
риба. Најбројнији су: шаран, смуђ, караш, деверика, црвенперка, бодорка, штука, манић и 
друге. Велики број птица гнезди се у стаништима Фрушке горе, на лесној заравни са 
шикарама, у воћњацима и у ритској области. Међу аутохтоним птицама лесне заравни, лесне 
терасе и алувијалне равни је фазан. Бројно су заступљене јаребице, свраке, грлице, сенице, 
пчеларице, косови, сврачци и друге. У ритовима су најзаступљеније птице мочварице. 
 Неки представници фауне чине ловну дивљач. Неконтролисаним ловом, смањењем 
ареала, животињски свет је угрожен, нестао са подручја трајно, бројно смањен или потиснут. 
Орнитофауна ритова је у регресији, а квантитет рибљег фонда је у опадању.  
 

Шумске површине 
 
 Комплекси постојећих шума ширег новосадског подручја претежно се налазе у 
приобалном појасу и Дунавским адама. Значајнији комплекси на левој обали Дунава су шуме 
у катастарским општинама Бегеч, Футог, Нови Сад, Каћ и Ковиљ, а на десној страни 
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евидентирани су комплекс шума између Петроварадина и Сремских Карловаца, као и 
Сремске Каменице и Беочина.  
 Шуме на овом простору су изложене крчењима и уништавању тако да су потиснуте 
само на ниско плавна подручја тј. просторе испред насипа. На тај начин, инундационо 
подручје је сужено, али и увећана еколошка, туристичка, рекреативна и едукациона вредност 
наведених ниских плавних шума.  
 Комплекси шума Фрушке горе представљају највећи, и по функцијама најзначајнији 
шумски масив. Данас су ове шуме потиснуте у више делова до 200 m надморске висине, 
остављајући фрушкогорско пригорје огољено и делимично обрађено виноградима, 
воћњацима и пашњацима.  
 Основна опредељења су да шуме приобалног појаса буду усмерене у правцу развоја 
организованог излетничког туризма. Обале Дунава у ширини од 100 m стављене су под 
засебну заштиту са циљем очувања природног пејсажа и коришћења обала и вода за 
рекреацију, туризам, риболов и друге активности.  
 

Шуме Фрушке горе 
 
 За шири регион Новог Сада шуме Фрушке горе представљају највећи и по функцијама 
најзначајнији шумски масив како еколошки, тако и туристичко-рекреативни. За сада, 
претежни начин газдовања ових шума је експлоатациони. Право пејсажно уређење предела 
евидентирано је само на неколико потеза. 

  
Вегетација фрушкогорског пригорја. Фрагменти енклаве фрушкогорских шума 

евидентиране су ретко и у мањим групама на Банстолу, уз Липовачки поток и Парагово. 
Флористички састав ових шума је сличан онима из Фрушке горе - храст, липа, клен, багрем и 
друге врсте. Ове шуме еколошки су врло лабилне и карактеришу се слабим биолошким 
потенцијалом. Највећа угроженост постојећих шума евидентирана је и готово на целој ивици 
постојећих шума и бочних гребена Фрушке горе, на плитким и сувим земљиштима 
изложеним ерозији. Потпуно деградирани простори који су некада били под шумама 
евидентирани су на просторима експлоатације минералних сировина, испод далековода и 
жичара као и уз стрме усеке и насипе просечних путева.  
 Воћарство и виноградарство је с обзиром на природне услове, недовољно развијено и 
у последње време квантитативно умањено, препуштајући просторе уситњеним викенд-
парцелама које су веома разнолико обрађене.  
 

Ковиљско-петроварадински рит  
 

У овом ритском комплексу на инундационом подручју средњег дела тока Дунава 
доминирају шуме меких лишћара. Простире се на територији општине Нови Сад (у КО Доњи 
Ковиљ, КО Горњи Ковиљ, КО Манастир Ковиљ и КО Сремски Карловци), општине Инђија 
(у КО Чортановци) и општине Тител (у КО Гардиновци). Са северне стране омеђен је 
одбрамбеним насипом водопривредне организације "Шајкашка" и високом обалом. Са јужне 
и југозападне стране омеђен је Дунавом, а са источне стране рукавцем Дунава који га дели 
код Крчединске аде. 
 Ковиљско-петроварадински рит је вишеструко значајно подручје у којем су сачуване 
битне особине ритова као специфичних биотопа, шумско-привредни комплекс и 
истовремено врло атрактивно ловно и туристичко-излетничко подручје. Значајне су његове 
културно-историјске вредности и могућности за научно-истраживачки рад.  
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 На овом простору очувана су карактеристична својства ритова са острвима, адама, 
меандрима, рукавцима, барама, мочварама и ритским шумама, ливадама, трстицима, 
шеварима, са специфичном флором и фауном.  
 С обзиром на очуване изворне особености природе и природне лепоте, као и због 
туристичко-излетничког потенцијала и других подобности, рит има посебан друштвени 
значај, па је због тога као посебна природна реткост и стављен под друштвену заштиту.  
 Циљ и сврха заштите рита, саображени су садашњим условима општег развоја, не 
може у потпуности искључити експлоатацију овог природног ресурса, нарочито шума, али 
њихово коришћење мора бити засновано првенствено на усклађивању облика и начина 
експлоатације са императивом чувања, одржавања и унапређивања свих природних 
вредности и особености.  
 Непосредну просторну заштиту вегетације могуће је остварити издвајањем и 
заштитом карактеристичних станишта и заједница свих типова вегетације и њихових 
заједница заступљених у риту. 
 Све облике туристичко-рекреативног и привредног искоришћавања простора под 
осталим биљним заједницама (спортски риболов, експлоатација трске, кошење ливада, 
испаша соке, коришћење лековитог биља и сл.) треба ускладити са потенцијалним 
природним могућностима и капацитетима датог простора, односно регулисати их 
утврђивањем планске намене коришћења његових одређених делова, а при томе планирати 
организовану, контролисану и рационалну привредну експлоатацију. 
 Очување флоре рита као битног елемента његових укупних природних вредности 
подразумева доследно спровођење законских мера заштите проређених и угрожених биљних 
врста заступљених у Ковиљском риту. Потребно је обезбедити детаљна флористичка 
истраживања ради евидентирања степена заступљености и броја налазишта посебно 
значајних биљних врста и праћења динамике популација. Такође је потребно остварити 
непосредну заштиту одређених карактеристичних станишта и заједница најзначајнијих 
реликтних, ендемичних, ретких врста биљака. у Ковиљском риту. Фауну рита треба 
заштитити као интегрални део животне заједнице. Њихова заштита подразумева очување и 
унапређивање аутохтоности подручја у погледу биљних заједница и хидролошких прилика, 
уз спречавање загађивања станишта, праћење динамике популације чланова фауне и 
неопходног услова за предузимање даљих конкретних мера заштите и унапређивања као и 
утврђивање основних станишта и места репродукције појединих врста и њихово издвајање 
као резервата за очување генетског фонда. Такође је потребно спровођење законских мера 
заштите проређених и угрожених животињских врста и комплетна заштита следећих група 
фауне: мекушаца, зглавкара, водоземаца и гмизаваца.  

Могућност проучавања еколошких законитости у овим заједницама и праћење 
њихових просторних и временских сукцесија, даје велики научни, образовни и културни 
значај овом природном подручју у непосредној близини града. Ово подручје је ретко 
станиште, очувани рефугијум у којем су многе угрожене реликтне и ендемичне биљне врсте 
нашле уточиште за свој опстанак и од значаја су за очување генетског фонда аутохтоне 
флоре овог дела Панонске низије.  
 Ковиљско-петроварадински рит представља потенцијално врло погодан предео за 
активну рекреацију на којој је заснован развој туризма и излетништва. У складу са 
природним могућностима треба подстицати унапређивање спортског риболова и лова и 
спортова на води као видова активне рекреације и развијати угоститељство на бази локалних  
специјалитета. Објекте од значаја за туризам, излетништво и рекреацију (паркиралишта, 
камп) поставити на ободу рита, а архитектуру објеката ускладити са ритским амбијентом.  
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2.9. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА 
 
 На подручју Новог Сада регистрована су заштићена природна добра, као и природне 
вредности које су у поступку разматрања за стављање под заштиту. Природни предели 
одликују се специфичним карактеристикама, одређеним режимима и проблемима 
спровођења њихове заштите. Међу овим просторима посебно се истичу природне вредности 
Националног парка "Фрушка гора" са најсложенијим типовима шумских и других заједница 
и природне вредности Ковиљско-Петроварадинског рита у приобаљу Дунава. Поред ових 
изузетно вредних приподних добара заштићене су и следеће просторне целине: Парк 
института за грудне болести у Сремској Каменици, Дунавски, Футошки и Каменички парк. 
На простору града евидентиране су и категорије природних добара као групе стабала и 
појединачна стабла чији је просторни распоред приказан на карти. 
 Основном номенклатуром заштићених природних вредности прецизно су дефинисане 
категорије и обавезе успостављања заштитних зона око простора посебних природних 
вредности и природних знаменитости, чување и предузимање мера заштите.  
 
 Национални парк "Фрушка гора"  
 

Национални парк "Фрушка гора" представља природно добро I категорије од највећег 
значаја за Републику Србију. На основу Просторног плана посебне намене до 2022. године 
прописан је тростепени режим заштите. 
 На територији Града Новог Сада, у првом степену режима заштите налазе се 
локалитети: Змајевац, Јаворнати до, Краљеве столице и долина Роковог потока на којима су 
прописане мере забране свих активности и коришћења простора сем научног истраживања, 
едукације и посебних мера за очување осетљивих екосистема, гео и биодиверзитета. 
 У другом степену режима заштите је простор под шумским екосистемима Фрушке 
горе, где је прописано ограничено и строго контролисано коришћење, са активностима на 
очувању и обнови шума Фрушке горе, као и станишта значајне флоре и фауне на којима је 
потребно спровести интервентне мере заштите биодиверзитетских вредности. 
 У трећем степену режима заштите налазе се простори око саобраћајница, деградирана 
подручја површинских копова (Кишњева глава, Сребро, Парагово и Орлово бојиште) и 
туристичко-рекреативни локалитети (Главица, Парагово, Поповица, Електровојводина, 
Иришки венац). Овде јесу довољно контролисане активности и ограничено коришћење са 
традиционалним градњама туристичких објеката у складу са функцијама Националног парка. 
 Фрушка гора представља јединствен простор са изузетним природним, културно-
историјским, рекреативним и другим вредностима. Величина Националног парка  "Фрушка 
гора" износи 22.460 ha. Акт о заштити донет је 1965. године, а Закон о проглашењу Фрушке 
горе за национални парк донет је 1977. године.  

У Националном парку се налазе бројни субјекти који наносе озбиљне штете природи 
и неспојиви су са инересима и карактером категорије заштите. Деградирани простори су 
настали експлоатацијом лапора, камена, јаловине, индустрије цемента, изградњом викенд 
кућа, депоновањем отпадака и другим активностима. 
 Иако је у циљу очувања аутохтоних карактеристика биљног и животињског света 
Фрушка гора подељена на зоне заштите природних вредности, подручје заштитне зоне 
Националног парка и подручје активне заштите, изражени су бројни проблеми у заштити и 
развоју Националног парка "Фрушка гора".  
 

Ковиљско-петроварадински рит 
 

Део Ковиљско-Петроварадинског рита 1998. године заштићен је као Специјални 
резерват природе, а још од 1989. године ово подручје проглашено је за међународно значајно 
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станиште птица по ИБА пројекту. Услови и мере заштите које се односе на овај објекат 
садржани су у оквиру Уредбе о заштити Специјалног резервата природе "Ковиљско-
Петроварадински рит" ("Сл. гласник РС", бр. 27/98). 
 Значајна природна целина је стављена под заштиту као специјални резерват природе 
због вишеструког значаја, пре свега као природна целина у којој су сачуване битне особине 
типова специфичног биотопа.  
 Ковиљско-петроварадински рит је ритски комплекс на инундационом подручју 
средњег дела тока Дунава, у којем доминирају шуме меких лишћара. Простире се на 
територији општине Нови Сад (у КО Доњи Ковиљ, КО Горњи Ковиљ, КО Манастир Ковиљ и 
КО Сремски Карловци), општине Инђија (у КО Чортановци) и општине Тител (у КО 
Гардиновци). Са северне стране омеђен је одбрамбеним насипом високом обалом. Са јужне и 
југозападне стране омеђен је Дунавом, а са источне стране рукавцем Дунава који га дели код 
Крчединске аде. 
 Рит је делимично очувани део аутохтоне природе и представља резерват генетског 
фонда биљних и животињских врста, нарочито риба и птица. Већи део овог подручја знатно 
је измењен.  

Циљ и сврха заштите рита, саображени са садашњим условима општег развоја, не 
могу у потпуности искључити експлоатацију овог природног ресурса, нарочито шума, али 
њихово коришћење мора бити засновано првенствено на усклађивању облика и начина 
експлоатације ради чувања, одржавања и унапређивања свих природних вредности и 
особености.  

На овом простору очувана су карактеристична својства ритова са острвима, адама, 
меандрима, рукавцима, барама, мочварама и ритским шумама, ливадама, трстицима и 
шеварима, са специфичном флором и фауном.  

Рукавац Аркањ и ток старог Дунава као и друге водене површине рита су  природна 
мрестилишта. Богата су разноврсним врстама слатководних риба. Рит је богат и ловном 
дивљачи. Постоје услови за узгој већег броја дивљачи. Рит својим природним особеностима, 
могућностима за лов и риболов и друге активности на води као и за истраживање природе 
све више постаје привлачно излетиште. Да би се омогућило интензивније коришћење рита 
као излетничко-туристичког подручја потребно је више пажње посветити одржавању 
постојећих и изградњи нових одговарајућих туристичких и спортско-рекреативних објеката 
и повезати туризам и излетништво са историјским и културним вредностима овог подручја.  

Биљни покривач рита припада категорији хидролошки условљене вегетације на чији 
развој примарни утицај је имао водни режим станишта, односно висок ниво подземних вода 
и површинске воде које га плаве знатно време током сваке године. Изворна вегетација 
претрпела је значајне промене.  

Могућност проучавања еколошких законитости у овим заједницама и праћење њихових 
просторних и временских сукцесија, даје велики научни, образовни и културни значај овом 
природном подручју у непосредној близини града. Као очувани рефугијум угрожених 
реликтних и ендемичних биљних врста значајан је за очување генетског фонда аутохтоне 
флоре овог дела Панонске низије.  
 

Ритска шума на острву Мачков пруд 
 
Ритска шума на острву Мачков пруд, стављена је под заштиту још 1974. године као 

Строги природни резерват. Услови и мере заштите које се односе на овај објекат садржани 
су у оквиру Решења СО Нови Сад, бр. 03-6/25-74. 
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"Дунавски парк" 
 

Дунавски парк у Новом Саду, стављен под заштиту као Споменик природе. Услови и 
мере заштите које се односе на овај објекат садржани су у оквиру Решења ("Сл. гласник РС", 
бр. 25/98). 
 "Дунавски парк" у Новом Саду стављен је под заштиту као природно добро од 
великог значаја и сврстан у II категорију као споменик природе ради очувања и унапређења 
природних реткости, биодиверзитета великог броја вредне дендрофлоре, аутохтоних и 
алохтоних врста и егзота (око 760 примерака дрвећа, 737 примерака украсног шибља. Налази 
се у источном делу Новог Сада у непосредној близини обале Дунава према Петроварадинској 
тврђави. Површина парка износи 3,93 ha јединстрвеног простора. Парк је стар више од 100 
година. Централни мотив парка је језеро у чијем се центру налази мало острвце са жалосном 
врбом. У мноштву квалитетних примерака вредне дендрофлоре има и посебно вредних који 
су заштићени појединачно, као и оних које је могуће и потребно посебно заштити. 

На заштићеној површини споменика природе “Дунавски парк” установљен је режим 
заштите III степена у оквиру којег се забрањује промена намене површина, извођење 
инвестиционих радова и активности које не би биле у функцији заштите и унапређења парка, 
ломљење и сеча дрвећа и шибља, употреба хемијских средстава, осим оних која се користе за 
прихрањивање и заштиту. У парку се обезбеђује одржавање и очување дендрофлоре и 
осталих врста флоре, унапређивање флорних и осталих пејзажних вредности парка његовим 
преуређењем и реконструкцијом на основу планске и техничке документације, контрола и 
праћење основних елемената парка и природних вредности и коришћење парка за одмор и 
рекреацију људи и његова презентација. 
 

Парк Института за грудне болести у Сремској Каменици 
 
Парк Института по свом положају, орографском изгледу, просторном уређењу, 

композиционом и дендролошком саставу представља посебну вредност а одликује се низом 
опште корисних функција.  

Парк Института у Сремској Каменици стављен је под заштиту као Споменик 
природе.  

Парк Института, сагледан са разних становишта, указује на специфичне одлике које га 
издвајају из низа паркова на територији Војводине, па и шире. На простору парка нису 
дозвољени никакви радови који би могли угрозити заштићено природно добро, посебно 
радови који би могли оштетити дендрофлору. 

 
Футошки парк као заштићени споменик природе  
 

Футошки парк у Новом Саду стављен је под заштиту као споменик природе као 
значајно природно добро, односно природно добро III карегорије, у циљу очувања 
изворности стила пејсажне архитектуре, богатства дендрофлоре и других природних 
вредности. Обухвата површину од 8,13 ha. За "Футошки парк" установљeна је заштитна зона 
површине 3,52 ha.  

На подручју "Фрутошког парка" установљава се режим заштите II степена на 
површини од 7,11 ha, и режим заштите III степена на површини од 1,1 ha. 

Режим заштите II степена обухвата катастарске парцеле број 7530/8 и 7530/9, и делове 
катастарских парцела број 7530/1 и 7510/1. Режим заштите III степена обухвата катастарске 
парцеле број 7528 и 7529, и делове катастарских парцела број 7510/1 и 7530/1. 

На подручју "Футошког парка", независно од режима заштите, забрањено је да се: 
1.  мења намена површина; 
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2.  предузимају радови који би могли да наруше концепцију и стил парка, и да угрозе 
биљни фонд, вртноархитектонске елементе и фауну парка; 

3.  употребљавају препарати који би угрозили виталност парка и квалитет земљишта 
и воде; 

4.  брање и сл.; 
5.  крећу, заустављају и паркирају моторна возила унутар граница заштићеног добра, 

осим возила за одржавање парка и службених возила; 
6.  депонију смеће, као и све врсте отпадних материјала; 
7.  пали ватра на парковској површини; 
8.  преводе ваздушни електро и телефонски водови преко заштићеног простора. 
Изузетно, у режиму заштите II степена забрањено је и извођење грађевинских и 

земљаних радова, осим оних који су предвиђени пројектом обнове парка. 
На простору заштитне зоне забрањено је извођење радова и предузимање активности 

које би могле негативно да утичу на заштићено природно добро, а посебно: депоновање 
чврстог и течног отпада, садња агресивних биљних врста, паркирање возила ван паркинга и 
сл. 
 

Каменички парк 
 
Каменички парк у Сремској Камници, стављен је под заштиту као споменик природе 

као значајно природно добро, односно, природно добро III категорије, у циљу очувања 
изворности стила, планске организације простора, богатства дендрофлоре и оригиналних 
вртно-архитектонских елемената. 

На подручју "Каменичког парка", установљен је режим заштите II степена на 
површини од 25,17 ha а, и режим заштите III степена на површини од 8 ,47 ha. 

Режим заштите II степена установљава се на парцели на којој се налази дворац и у 
његовој непосредној околини (катастарске парцеле бр. 4029/2 (већи део), 4031/2, 4034/2, 
4034/3, 5780/3 (пут-стаза), на делу парка од Дечијег села до Улице двор и мостића 
(катастарска парцела број 4029/1 (већи део) и највећи део парковске површине од мостића до 
краја парка (катастарске парцеле бр. 4024/1 (део), 4037/2, 4038 (ливада), 4039 (пентагон), 
4041/3 (код петље) и 5780/1 (део), 5843/1 (део реке). 

 
 Стављен је под заштиту као Споменик природе (Одлука озаштити Каменичког 
парка, бр. 501-1/2006-36-1, Сл.лист града Новог Сада).  

 
На осталом простору заштићеног добра установљава се режим заштите III степена. 
На подручју "Каменичког парка", независно од режима заштите, забрањено је да се: 

 1.  мења намена површина; 
 2.  неплански сече, вади, бере и оштећује (ломи, кида) парковско биље; 
 3. боца и депонује смеће, као и све врсте отпадних материјала, ван за то одређених 

места; 
 4. пали ватра, осим за време првомајских празника, на за то утврђеним и уређеним 

местима; 
 5.  одржавају бициклистичке и мото трке; 
 6. предузимају радови који би угрозили опстанак темељних природних вредности и 

вртноархитектонских елемената парка, као и радови који би довели до промене 
пејзажно-архитектонског стила; 

 7. употребљавају хемијска средстава која би угрозила темељне природне вредности 
парка и животну средину (земљиште, воду, ваздух); 

 8. постављају радио и ТВ антенски стубови и антенски стубови мобилне телефоније. 
Поред наведених забрана у режиму заштите II степена забрањено је и: 
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 1.  изводити земљане и грађевинске радове, осим радова који су у функцији заштите, 
унапређења и одрживог коришћења природног добра, радова предвиђених 
пројектом обнове парка, као и радова на постојећим објектима и инфраструктури; 

 2. подизати насип, градити марине и постављати понтоне; 
 3. користити грађевински материјал, који није у складу са стилом и обликовним 

карактеристикама парковне архитектуре; 
 4. постављање контејнера; 
 5. кретање, заустављање и паркирање моторних возила, осим возила службе 

одржавања парка; 
 6. користити парковске површине за подизање кампова, изградњу спортских објеката 

и одржавање спортских игара; 
 7.  постављати тезге и објекте типа стила "луна парка" осим за време првомајских 

празника на за то одређеним местима; 
 8. градити објекте типа туристичког инфо центра, сувенирнице, ресторана, 

посластичарнице. 
 У заштитној зони забрањено је: 
 1. изградња индустријских објеката; 
 2. сађење инвазивних врста дендрофлоре. 
 



 
 
 

Назив Врста Кат. 
дом.

Кат.међ. Локација Датум 
проглашења и 
ревизија

Укупна 
заштићена 
површина (ha)

Старалац Решење

Дунавски парк СП II III центар града Новог 
Сада

9.7.1998 3 ЈКП Градско Зеленило Нови Сад Уредба о заштити споменика 
природе Дунавски парк  05 број 
353-2363/98 од 09.07.1998. -  Влада 
РС

Футошки парк СП III III у близини Клиничког 
центра Војводине

14.6.2006 8 ЈКП Градско Зеленило,  Нови Сад Одлука о заштити Футошког парка 
Број; 501-1/ 2006-36-I од 14. јуна 
2006. Донела Скупштина града 
Новог Сада

Каменички парк 2 СП III III Сремска Каменица, 
обала Дунава

26.12.2008. 33,55 ЈКП Градско Зеленило,  Нови Сад Одлука о заштити Каменичког 
парка, бр. 501-2/2008-50-I
Сл. Лист града Новог  Сада  бр. 
54/08.

Парк Института за 
грудне болести и 
туберкулозу

РП / / Сремска Каменица, 
"Институт за грудне 

болести и 
туберкулозу"

1976./2009. 35 Институт за грудне болести и 
туберкулозу

Решење број 01-633/1,Сл. Лист 
града Новог  Сада  бр. 11/76

                       Заштићени паркови у граду Новом Саду
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Споменици природе1 
 

На територији Новог Сада налазе се стабала која су заштићена Законом о заштити 
животне средине као споменици природе: 

 
1. Амерички платан на Сајлову, 
2. Копривић у центру Новог Сада, 
3. Јаворолисни платан у Новом Саду,  
4. Платан у дворишту Основне школе Милош Црњански, 
5. Три стабла мочварног чемпреса у Футошком парку, 
6. Пирамидални храст у Дунавском парку и 
 

"Три стабла мочварног чемпреса у Футошком парку" и "Пирамидални храст у 
Дунавском парку" налазе унутар поменутих паркова који су касније Законом заштићени 
(Дунавски парк 1998. и Футошки парк 2006.) они данас представљају темељне вредности тих 
паркова.  
  Три стабла мочварног чемпреса (Taxodium distichum Rich) заштићена као 
Споменик природе, налазе су у Новом Саду, у Футошком парку. Услови и мере заштите које 
се односе на овај објекат садржани су у оквиру Одлуке ("Сл. лист града Новог Сада", бр. 
2/95). 
  Пирамидални храст у Дунавском парку (Quercus pedunculata var. Fastigiata) 
налази се у северозападном делу Дунавског парка, на травњаку северно од језера. Стабло 
пирамидалног храста први пут је стављен под заштиту 1977. године, Решењем Скупштине 
општине Нови Сад. 1993. године приликом ревизије овог споменика природе, према 
Правилнику о категоризацији заштићених природних добара, ово стабло спада у III 
категорију као значајно природно добро. Заштићено стабло има висину стабла 20,0 m, обим 
дебла 2,75 m, a пречник круне 13,00 m. Старост стабла се процењује на око 130 година. 

"Бела топола у Петроварадину" је посечена. У наредном периоду очекује се да 
Скупштина Града Новог Сада донесе акт о скидању заштите како би се добио јаснији увид у 
новонастало стање.  

За стараоца свих заштићених стабала на територији Града Новог Сада одређено је 
ЈКП "Градско зеленило". 

Забрањено је заштићена стабла посећи, ломити и сећи гране, кидати лишће или 
предузимати било које друге радње које би измениле изглед и довеле у питање биолошки 
опстанак, садња зеленила у заштићеном простору, ложење ватре, испуштање отпадних вода 
у канал у близини стабла, употреба хемијских средстава, копање канала и друге измене 
конфигурације терена, изградња грађевинских објеката. 

Дозвољава се спровођење биолошко-техничких мера заштите које обезбеђују 
унапређење природног добра, а уз сагласност Завода за заштиту природе Србије, уклањање 
дрвећа и шибља на припадајућој површини, као и у заштитној зони и уређивање осталог дела 
парка како би се отклонио штетан утицај на заштићено природно добро. 

 

 

 

                                                 
1 Завод за заштиту природе Србије, Радна јединица Нови Сад, 2009. 
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1. Амерички платан(Platanus occidentalis L.) на Сајлову  

    
 

                                                  Амерички платан на Сајлову у пролеће 
 
Стабло америчког платана први пут је стављено под заштиту 22.06.1979. год. 

Решењем СО Нови Сад, бр. 01-61/65-78. Решењем (бр. 501-157/94-I-4-9, од 10.02.1995.) 
Скупштина Града Новог Сада проглашава "Амерички платан на Сајлову" заштићеним. 

Споменик природе налази се на подручју Новог Сада, КО Нови Сад I, катастарска 
парцела 3380, у дворишту летњиковца Епархије Бачке, на Руменачком путу. Споменик 
природе "Амерички платан на Сајлову" подразумева стабло платана и припадајући простор. 
Границу припадајућег простора чини обод круга пречника 34 m са центром у средишту дебла 
платана. Укупна заштићена површина износи 22,89 ара. Површина споменика природе 
(припадајућег простора) износи 9.04 ари што одговара површини круга пречника 34 m са 
центром у средишту његовог дебла. Заштитна зона обухвата 13,85 ари.  

Над спомеником природе установљен је режим II степена заштите. 
 
2. Копривић (Celtis australis L.)  у центру НовогСада 

Споменик природе представља посебан примерак ове врсте због својих изузетних 
дендрометријских и естетских карактеристика. 
Старост стабла се процењује на око 110 година. 
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Копривић у центру Новог Сада  
 

Копривић (Celtis australis L.) je први пут стављен под заштиту 29. јуна 1978. године 
Решењем бр. 01-61/16 као природни споменик – редак примерак биљног света.  

Године 1995. након извршене ревизије заштићеног природног добра Решењем 
објављеним у "Сл. листу Града Новог Сада" (бр. 2/95) проглашава се споменик природе 
Копривић (Celtis australis L.) у центру Новог Сада.  

Заштићено природно добро се налази се на подручју Града Новог Сада, КО Нови Сад 
II, катастарска парцела 7732, угао улице Модене и Илије Огњановића. 

Под спомеником природе "Копривић у центру Новог Сада" подразумева се стабло 
копривића и припадајући простор. Границу припадајућег простора чини обод круга пречника 
22 m са центром у средишту дебла копривића.  

На заштићеном природном добру установљен је режим II степена заштите. 
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Копривић у периоду вегетације 
 
3. Јаворолисни платан (Platanus acerifolia (Ait.) Willd ) 

Споменик природе "Јаворолисни платан у Новом Саду" импозантних је димензија, 
симетричне крошње са седам главних грана. Одликује се високом оценом виталности и 
декоративности.  Старост стабла се процењује на око 120 година 

 

   
 

           Јаворолисни платан у јесењем          Јаворолисни платан у Новом Саду  
                                                  аспекту              - лето 2006.  

Природни споменик „Платан“ (Platanus acerifolia Willd.) у касарни „Маршал Тито“ у 
Новом Саду, први пут је стављен под заштиту Решењем Скупштине општине Нови Сад бр. 
01-61/21 од 29.06.1978. године.   

Споменик природе "Јаворолисни платан у Новом Саду" налази се на подручју Града 
Новог Сада, К.О. Нови Сад I, катастарска парцела бр. 7441, у дворишту касарне "Рудолф 
Арчибалд Рајс" (некадашња касарна "Маршал Тито") у улици Футошка бр. 54. 

Стабло платана и припадајући простор чине споменик природе "Јаворолисни платан у 
Новом Саду". Границу припадајућег простора чини обод круга пречника 33,5m са центром у 
средишту дебла платанa. Заштитну зону споменика природе чини прстен ширине 5 m oко 
припадајућег простора.  

На простору заштићеног природног добра усвојен је режим  III степена заштите. 
 
4. Платан (Platanus acerifolia (Ait.) Willd ) у дворишту школе Милош Црњански у Новом 
Саду  

Заштићено стабло платана се издваја по својој лепоти и импозантности и доминира у 
простору.  

Старост стабла се процењује на око 80 година.  
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Круна и дебло јаворолисног платана у дворишту 

школе Милош Црњански – лето 2006. 
 

Скупштина Града Новог Сада 30. септембра 2002. године на предлог Завода за 
заштиту природе Србије, донела Решење о заштити стабла платана (Platanus acerifolia Wild) 
у дворишту Основне школе "Милош Црњански" у Новом Саду. Споменик природе налази се 
на подручју Града Новог Сада, К.О. Нови Сад I, катастарска парцела бр. 8340/6, у дворишту 
Основне школе "Милош Црњански". 

Границу припадајућег простора чини обод круга пречника 23 m са центром у 
средишту дебла платанa. Површина споменика природе (припадајућег простора) износи 
415,26 m2.  

Катастарска парцела на којој се налази заштићено стабло јаворолисног платана је у 
државној својини.  

На заштићеном природном добру усвојен је режим  III степена заштите 
 

 
Јаворолисни платан у школском дворишту – зимски аспект 



НАЗИВ 
ОБЈЕКТА 

СТАРИ 
НАЗИВ 

ОБЈЕКТА 
ВРСТА КАТЕГО-

РИЈА 
ЛОКАЦИЈА 

ГОДИНА 
ПРО-

ГЛАШЕЊА И 
РЕВИЗИЈЕ 

УКУПНА 
ЗАШТИЋЕНА 
ПОВРШИНА 

СТАРАЛАЦ ВАЖЕЋЕ 
РЕШЕЊЕ 

КОПРИВИЋ У 
ЦЕНТРУ 

НОВОГ САДА 

Копривић 
(Celtis 

australis L.) 

СПОМЕНИ
К ПРИРОДЕ 

РС – I 
IUCN – III 

Нови Сад, угао 
улице Модене и 

Илије 
Огњановића 

1978./1995. 10,17 ари 
ЈКП 

“Градско 
зеленило“ 

Скупштина 
Града Новог 
Сада, бр. 501-
157/94-I-2-9 
 10. 2.1995. 

ПЛАТАН У 
ОСНОВНОЈ 
ШКОЛИ 
МИЛОШ 

ЦРЊАНСКИ 

- СПОМЕНИ
К ПРИРОДЕ 

РС – III 
IUCN – III 

 

Нови Сад, 
Основна школа 

«Милош 
Црњански» 

2002.  415,26 m 
ЈКП 

“Градско 
зеленило“ 

Скупштина 
Града Новог 

Сада 
Бр. 501-

696/2002-I-9, 
30.09.2002. 

ЈАВОРОЛИ-
СНИ ПЛАТАН 
У НОВОМ 
САДУ 

Платан 
(Platanus 
acerifolia 

Willd.) 

СПОМЕНИ
К ПРИРОДЕ 

РС – III 
IUCN – III 

Нови Сад, 
довриште 
касарне 
«Рудолф 

Арчибалд Рајс», 
улица Футошка 

бр. 54. 

1978./1995. 14,85 ари 
ЈКП 

“Градско 
зеленило“ 

Скупштина 
Града Новог 
Сада, бр. 501-

157/94-I-6-9, 10. 
2.1995. 

АМЕРИЧКИ 
ПЛАТАН НА 
САЈЛОВУ 

Платан 
(Platanus 

occidentalis L.) 

СПОМЕНИ
К ПРИРОДЕ 

РС – III 
IUCN – III 

Нови Сад, 
двориште 
летњиковца 

Епархије Бачке, 
Руменачки пут 

 

1979./1994. 22,89 ари 
ЈКП 

“Градско 
зеленило“ 

Скупштина 
Града Новог 
Сада, бр. 501-
157/94 -I-4-9, 

10. 2.1995. 
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Стабла предложена за заштиту 

 
Поред описаних стабала заштићених Законом о заштити животне средине у Новом Саду, 

налази се још неколико изузетно вредних дендрофлористичких примерака, аутохтоних и 
алохтоних врста, који заслужују да буду заштићени у наредном периоду. Сва евидентирана 
стабла су изузетно витална и декоративна. Највреднији међу њима су: 

• гинко испред Хотела Парк, 
• атлански кедар у расаднику Градског зеленила, 
• храст лужњак на Петроварадинској тврђави, 
• две сребрне липе на Петроварадинској тврђави, 
• дрворед копривића у Радничкој улици, 
• група стабала копривића у улици Мирослава Антића. 
• Дрворед копривића (Celtis australis L) у Новом Саду у улици Лукијана Мушицког, 
• Група белих топола (Populus alba L) у Новом Саду, Бул. цара Лазара, преко пута 

Пољопривредног и Технолошког факултета, 
• Врбе (Salix alba L) и беле тополе (Populus alba L) у Новом Саду, на Рибарцу и у 

приобаљу, 
• Група белих топола (Populus alba L) у Новом Саду, у парку код железничке станице, 
• Стабло тисе (Taxus baccata L) пирамидалне форме, у Новом Саду, улица Мике 

Антића, 
• Стабла пауловние (Paulownia tomentosa Steud) у Новом Саду код Успенске цркве, 
• Стабло храста лужњака (Quercus robur L) у Новом Саду, на Клиси, код моста преко 

канала, 
• Стабло липе у Новом Саду, у дворишту школе "Светозар Марковић", 
• Стабло копривића (Celtis australis L) у Новом Саду, на Ђачком игралишту, 
• Стабло липе у Новом Саду, на Ђачком игралишту, 
• Стабло липе у Новом Саду, у дворишту "Бетаније", 
• Стабло платана (Platanus acerifolia Willd) у Новом Саду, у Војвођанској улици на 

Грбавици, 
• Стабло сребрнолисног јавора (Acer dasycarpum Ehrh) у Новом Саду, на углу улица 

Браће Рибникар и Булевара ослобођења, 
• Стабло платана (Platanus acerifolia Willd) у Петроварадину, на капији Војне 

болнице, 
• Стабло липе (Tilia cordata Mill) у Петроварадину, на гробљу код Транџамента. 

 
Значајни за валоризацију са аспекта заштите су следећи локалитети: 
 

• Бара код Авијатичарског насеља у Новом Саду. Ово ливадско-барско подручје 
налази се на излазу из Новог Сада ка насељу Руменка, а окружено је стамбеним 
зонама Детелинаре и Авијатичарског насеља са једне стране и Новог гробља са друге. 
Поменути простор делом је оивичен бетонским пистама некадашњег аеродрома и 
представља плавно подручје постојећег канала. На овом локалитету гнезди се велики 
број птица, међу којима су и природне реткости (вивак – Vanellus vanellus, еја 
мочварица – Circus aeroginosus, бела сеница – Remiz pendulinus). Обзиром да наведени 
простор представља оазу дивље флоре и фауне надомак урбаног дела Новог Сада, у 
разматрању је да се овај локалитет заштити и да његова намена буде туристичко-
едукативна (пре свега за предшколску и школску популацију). Из поменутих разлога, 
требало би спречити ширење стамбених зона и гробља на рачун овог ливадско-
барског подручја, као и одлагање отпадних материја. 
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2.10. МИНЕРАЛНО – СИРОВИНСКИ РЕСУРСИ 
 
На подручју града неметаличне минералне сировине обухватају опекарску глину и 

грађевинско-технички камен. На лесној заравни Фрушке горе наслаге иловастог материјала 
експлоатишу се за производњу цигле и црепа. Експлоатационо подручје циглане Слога из 
Петроварадина је ограниченог капацитета. 

Експлоатација и производња опекарских елемената обавља се у Петроварадину. Овај 
локалитет има задовољавајући (квалитет) техничко-технолошки ниво експлоатације, али и 
просторна ограничења. 
 

2.11. КОРИШЋЕЊЕ  ПРИРОНИХ  УСЛОВА  И  ПРИРОДНИХ  ИЗВОРА 
 

Просторно-еколошка валоризација подручја Новог Сада има за циљ очување и 
активан утицај природних фактора на укупну просторну организацију. Планирање већ 
истраженог простора имало је за циљ одржавање и унапређивање постојећих еколошких 
фактора и усмеравање коришћења простора у складу са утврђеним циљевима просторног 
развоја. 

Геоморфолошке и геомеханичке карактеристике имале су посебан значај на 
планирање при чему су правци развоја реализовани на најпогоднији начин уз коришћење 
разноврсних природних услова као специфичности подручја. Природне особености терена 
утицале су на правце ширења насеља, размештај функција, начин изградње. Квалитативно и 
квантитативно валоризовани су утицаји рељефа две различите геоморфолошке целине, 
посебно на десној обали Дунава. Оцена о степену инжењерско - геолошке погодности терена 
(геофизичка испитивања, истражна бушења, детаљна теренска испитивања) обезбедила су 
примарне ограничавајуће и усмеравајуће факторе у изградњи појединих делова насеља и 
града. 

Природне карактеристике терена биле су основа за одређена решења или варијанте у 
односу на могуће видове коришћења простора, при чему је одређиван приоритет важности 
појединих група обележја. У групи геоморфолошких карактеристика, утврђивање важности 
односило се на носивост терена, нагибе рељефа, сеизмичку рејонизацију, експозиције 
површине рељефа. На тај начин је долазила до изражаја максимална искористивост 
земљишта у складу са његовим могућностима. Геоморфолошке, педолошке, вегетационе, 
хидролошке и друге природне одлике у великој мери допринеле су опредељивању за 
оптималну просторну организацију становања, пратећих функција, густина маса у простору, 
специфичности различитих облика становања, организацији слободних површина, подизању 
зеленила, пошумљавању неповољног земљишта за пољопривредну производњу. 

Са аспекта утврђених критеријума о коришћењу природних услова омогућено је 
коришћење погодних терена и прилагођавање природним карактеристикама терена у односу 
на одлике рељефа у свим доменима испољавања, а посебно у односу на оцену о степену 
инжењерско-геолошких погодности терена, коришћење максималне предности експозиције и 
визуелних карактеристика (омогућавање диспозиције маса у простору-хоризонтални план и 
висине објеката - вертикални план у складу са природним карактеристикама), коришћење 
терена неповољних за изградњу за организацију зелених слободних површина чиме се 
обезбеђује повезивање и коришћење природних предности ширег подручја (Националног 
парка Фрушка гора, фрушкогорског пригорја и подунавских предела са ритским шумама).  

Новосадско подручје има повољне климатско-еколошке услове. Просторна и 
временска расподела климатских елемената омогућила је потребна закључивања о 
променама како у досадашњем коришћењу простора тако и у измењеним условима, односно 
простору у којем ће се градити или изграђеном простору. У односу на режиме просторне 
расподеле појединих метеоролошких параметара одређиване су макро и микро локације, 
санитарне зоне заштите, димензионисање одводних канала и друго. 

На основу утврђеног стања природне средине, целокупна природна баштина је 
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валоризована уз одговарајућу документацију чиме је створен услов за трајну активност на 
истраживању, ревитализацији, очувању, уређењу и адекватном укључивању у развој и 
просторно уређење Новог Сада. Под различите режиме стављен је одређен број објеката 
природе, а за део валоризованих природних вредности поступак стављања под заштиту 
спровешће се након валоризације и категоризације. Код постојећих заштићених објеката 
природе присутна је неусклађеност између основне функције као заштићених објеката 
природе и постојећих капацитета њихових природних извора, с једне стране и интензитета и 
начина њихове природне експлоатације, с друге стране. Природни комплекси су у 
зависности од економске експлоатације и уских интереса појединих привредних грана 
изложени даљој деградацији. Поред Националног парка "Фрушка гора" као највреднијег 
заштићеног објекта природе, велики ритски комплекси и шумско-рекреативне површине у 
приобаљу Дунава, изузетан су природно-атрактиван фактор значајан за развој целокупног 
простора. Многи представници флоре и фауне представљају изузетне природне вредности. 

Шуме на подручју Града Новог Сада, према статусу и начину газдовања су привредне, 
заштитно - рекреативне и шуме са посебном наменом. Заштитне шуме и шуме са посебном 
наменом нису задовољиле прописане захтеве уређења и унапређења простора из природних 
и економских разлога. Шуме представљају значајан потенцијал у смислу њихове еколошке 
функција јер су у непосредној близини насеља и станишта су великог броја биљног и 
животињског света. Њихове одлике представљају потенцијалне могућности за туристичку 
привреду. 

Специфични природни услови-обале реке, подручја оба рита, Рибњака и речних ада, 
пејзажа посебних вредности, паркова и резервата као и пољопривредних површина користе 
се тако да задржавају своје садашње карактеристике природних станишта уз обнову ресурса 
без значајнијих модификација тла.  

Са педолошког становишта заступљени педолошки типови и варијетети не пружају 
исте услове за интензивирање развоја пољопривреде. На мањим површинама, због 
нерегулисаног водног режима, дошло је до заслањивања и алкализације земљишта. На овим 
површинама треба предузети мере санације да би се отклонили узроци погоршања физичких, 
водно-ваздушних и производних особина. Земљиште се користи у складу са производним 
особинама. 

У оквиру оцене стања коришћења водних ресурса истиче се проблем снабдевања 
водом. Нагли пораст потрошње нису пратили изворишни капацитети. Експлоатација 
изворишта са повећаном количином у односу на издашност изворишта, проузрокује снижење 
нивоа подземне воде и смањује капацитет изворишта. Санитарне зоне око изворишта нису 
потпуно дефинисане у смислу режима коришћења. 

Речни токови, канали и фрушкогорски потоци имају велики утицај на територију 
града. Подземне воде плаве ниске терене. Наведени токови имају директан утицај на 
понашање подземних вода и на поплаве. 

Фреатске воде у великој мери су загађене. Непречишћене отпадне воде и загађене 
површинске воде упуштају се у отворену каналску мрежу, фрушкогорске потоке и дренирају 
у подземље, у плитке водоносне слојеве, које се користе за индивидуално и јавно снабдевање 
водом. 

Услови везани за могућност коришћења термалних вода нису задовољавајући јер су 
констатоване нискотемпературне воде са ограниченим дијапазоном примене. 

Максимални ниво подземних вода јавља се у пролеће и јесен. Најугроженији део 
подручја Новог Сада припада инундационој површини речних токова. То су изразито ниски 
терени поред Дунава. Подземним водама угрожене су депресије на лесној тераси. Период 
појаве високих подземних вода поклапа се са кишним периодом, чиме је отежана ситуација 
за истовремено одвођене површинских и подземних вода. 

Подземне воде у атару прихватају и снижавају мелиорациони канали. Стање 
мелиорационих канала и мреже не задовољава у потпуности у погледу капацитета канала, 
пумпних станица и грађевина са становишта одбране од поплава. 
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3. УРБАНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
 
3.1. СТАНОВАЊЕ 
 

 
 Становање2 заузима највећи део градског подручја. Основни облици становања су 
породично и вишепородично, али постоји облици који се дефинишу као зоне мешовите 
изградње. Породично становање заузима највећу површину од 62,4%. Стамбене зоне 
мешовите изградње заузимају 19,5%, а вишепородично становање 15%. Мали део површине 
заузима становање у комбинацији са радним активностима (око 3%) и викенд зоне (око 
0,4%). 
 На територији Петроварадина и Сремске Каменице доминира чисто породично 
становање. Зона чистог вишепородичног становања у полуотвореним блоковима, егзистира у 
делу Петроварадина уз пругу. 
 У Новом Саду, породично становање заузима северно градско подручје (Клиса, 
Видовданско насеље, Мали Београд – Велики рит, насеља Шумице I и II). Зона Адица и 
Телепа, обухватају већу површину породичног становања. У западном градском подручју 
породично становање обухвата Сајлово, Авијатичарско насеље, Ветерничку рампу и део 
простора уз Булевар војводе Степе и део Салајке.  
 Чисто вишепородично становање средњих и високих густина заступљено је у 
станичном подручју и уз северни део Булевара ослобођења, као и у деловима уз Руменачки 
пут и стару Детелинару.  
 Најстарије вишепородично становање налази се у деловима центра (Мали Лиман), 
Београдски кеј и источни део Подбаре. 
 Новије вишепородично становање заузима подручје Лимана и Новог насеља 
(Бистрица). 
 Становање у линијским центрима формирано је уз нове булеваре (Суботички, 
Сомборски). 
 Највећи део централног градског подручја заузимају опште стамбене зоне: Салајка 
(јужно од железничке пруге), већи делови Подбаре, Центра, Старог центра и Житног трга, 
затим простор зоне између Футошке улице и Булевера цара Лазара (Грбавица и простор уз 
Улицу цара Душана), делови Телепа уз нове булеваре, већи део зоне Банатић – Футошки 
парк (северно од Футошке), нова Детелинара (између Сајма и улице Корнелија Станковића, 
уз Суботички булевар), као и део Бистрице око дома здравља и део Југовићева. 
 

 
Густина насељености 

 
Укупна бруто густина насељености, за територију града Новог Сада износи 25 st/ha. У 

самом насељу Нови Сад густина је виша од укупне – 33 st/ha, док су густине на сремској 
страни града знатно мање: Петроварадин и Сремска Каменица 10 st/ha. 

Веће густине становања регистроване су у зонама обнове и реконструкције објеката 
између Футошке и Булевара цара Лазара, Нова Детелинара, Житни трг, зона северно од 
Футошке, Подбара, јужни део Салајке.  

Блокови са екстремним густинама насељености, преко 500 st/ha, осим у зонама 
вишепородичног становања из 60-их и 70-их година, формирале су се, у последњих 15 
година, и на појединим локацијама у зонама реконструкције: на Грбавици (око Улице браће 
Рибникар) и уз Косовску улицу. Врло велике густине (око 400 st/ha) карактеристичне су за 
простор нове Детелинаре, у зони уз Суботички булевар, у блоковима имеђу улица 
Новосадског сајма и Ћирпанове, делови Житног трга, као и блокови на углу Булевара цара 

                                                 
2 Студија становања за Генерални урбанистички план Новог Сада, ЈП "Урбанизам", Нови Сад 2009. 
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Лазара и Улице цара Душана. Ове густине се сматрају изузетно високим, што утиче на 
квалитет становања. 
 

Индекс изграђености 
 

На укупном подручју града индекс изграђености је 0,1 (уже градско подручје – 0,13), 
на територији Новог Сада износи 0,12, Петроварадина 0,03 и Сремске Каменице 0,04.  

Подаци на нивоу зона становања су испод граница предвиђених за одговарајуће 
типове становања. Највећи индекс (око 1,2) имају стамбене зоне у централном подручју. 
Екстремне вредности, преко 3, остварене су у неколико појединачних блокова. 

У поређењу са подацима из 2000. године, индекс изграђености повећао се у свим 
деловима у којима је у току реконструкција, као и у деловима где се даље развија породична 
изградња (Северно градско подручја, делови Сремске Каменице и Петроварадина, делови 
Телепа и Адица са Ветерничком рампом). 
 

Бесправна стамбена изградња у Новом Саду  
 
Бесправна изградња у Новом Саду стални је пратилац процеса убрзане урбанизације. 

До почетка 90-их година, са леве стране Дунава, у непосредном окружењу Новог Сада, на 
простору од око 700 ha, изграђено је око 600 стамбених и око 1300 помоћних објеката 
бесправне градње. Највећи број ових локалитета бесправне градње настао је на 
пољопривредном земљишту. Део локалитета налази се на просторима непогодним за 
стамбену изградњу, па и на геолошки нестабилним теренима, што има трајно неповољне 
последице на квалитет живљења. У истом периоду, на ширем простору града, са десне стране 
Дунава, на обронцима Фрушке горе, на површини од око 1800 ha, бесправно је изграђено око 
2350 објеката од којих су око 75% чиниле викенд и виноградарске куће. 

Током 90-их година бесправна изградња попримила је највеће размере и попримила 
доминантан значај у изградњи и развоју града са легализацијом као елементом који је 
проблем у одређенoј мери и поспешивао што је у знатној мери угрозило стратегију развoја 
града и планског усмеравања развоја.  

Локалитети бесправне стамбене изградње око Новог Сада који су настајали у периоду 
од двадесет и више година на бачкој страни града (пре свега на пољопривредном земљишту) 
су Адице, Ветерничка рампа, Мали Београд - Велики рит, Сајлово и Шумице, а на сремској 
страни- Буковачки плато у Петроварадину, Рибњак, Алибеговац, Карагача, Боцке, Григовац, 
Чардак, Каменичке ливаде и др.  

Локалитети на сремској страни су настајали како на предвиђеним површинама за 
спортско туристичко рекреативне активности у викенд зонама, тако и у подручјима 
специјалне намене и зонама заштите природе. 

Сваким новим Генералним планом, граница грађевинског подручја се ширила, мењане 
су намене предвиђене претходним планским решењима, најчешће у корист становања, чиме 
су смањиване површине зеленила, спортско-рекреативних и туристичких површина и 
површина за специјалне намене.  

Негативне последице бесправне изградње у Новом Саду испољиле су се кроз 
запоседање пољопривредних површина, деградацију и уништавање природних вредности, 
изградњу на површинама од јавног интереса, изградњу насеља са нехигијенским условима 
живљења и без одговарајућих објеката друштвеног стандарда, повећање трошкова 
функционисања града, поремећај концепта рационалног развоја. 

Најчешћи проблем приликом израде планских решења простора нападнутих 
бесправном изградњом представља саобраћајна матрица, мањак одговарајућих слободних 
површина које би се могле наменити за јавне службе, инфраструктурна неопремљеност 
подручја и отежани услови за реализацију тих садржаја. 
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3.2. ПРИВРЕДНИ КАПАЦИТЕТИ У НОВОМ САДУ3 
 

 Простори за развој привреде представљају значајан део укупних површина које чине 
структуру урбаног насеља. У Новом Саду радни простори разврстани су у неколико 
групација и то радни простори унутар радних зона, радни простори на улазним правцима у 
град, у оквиру неких других градских функција и унутар простора намењених породичном 
становању. 

 
Радна зона "Север I" 
 
Радна зона "Север I" обухвата простор северно од Канала Дунав – Тиса - Дунав 

Савино Село - Нови Сад између улица професора Грчића, Милеве Симић и Клисанског пута 
на истоку, Приморске улице на југу, железничке пруге на југозападу, планиране магистрале 
на северозападу и продужетка улице Паје Радосављевића на северу.  

На простору зоне заступљене секундарне делатности обухватају: индустрију, 
грађевинарство и производно занатство. 

У оквиру хемијске индустрије у зони лоцирани су "ХИНС" (Хемијска индустрија 
Нови Сад) и "Messer-Tehnogas" – Београд, дистрибутивни центар у Новом Саду за техничке 
гасове и фабрику ацетилена, на комплексу површине 1,85 ha. Основна делатност је 
производња и дистрибуција техничких гасова. "Messer-Tehnogas" користи друмски и 
железнички транспорт уз претакање. Комплекс је инфраструктурно опремљен. 

Прехрамбена индустрија у зони заступљена је индустријом меса и месних 
прерађевина Ад "Неопланта". Комплекс површине 16,0 ha инфраструктурно је опремљен, али 
проблем представља канализација отпадних и атмосферских вода. Поред Неопланте у овој 
зони лоцирана је и кланица д.о.о. "Колбис" у улици Јосифа Панчића на чијем се комплексу 
налази више функционалних целина усклађених са технолошким процесом (сточни депо, 
кланица и хладњача, административно – санитарни блок и продавница).  

"Meat&Trade" је предузеће у области прехрамбене индустрије -производња адитива и 
зачина. 

"Котекспродукт" се бави производњом, дорадом и прометом вештачких црева, 
конфекционирањем и производњом пратећих производа кланичке индустрије. Комплекс 
површине 17,63 ha инфраструктурно је опремљен. Транспорт се обавља друмским 
саобраћајем. "Мица млекарица" налази се на комплексу уз Приморску улицу. Предузеће се 
бави прерадом млека и производњом млечних производа. 

У оквиру дрвне индустрије, комплекс фабрике "НИНА" је након стечаја, претворен у 
складишта појединих трговинских предузећа, просторе мањих приватних занатских радњи и 
предузећа која се баве израдом намештаја, столарије и опреме за ентеријере. То су 
"Ентеријер Јанковић"д.о.о, "Стил лесс" и " My home". 

Грађевинарство је заступљено са неколико предузећа: 
ВДП "Шајкашка" водопривредно предузеће бави се изградњом, реконструкцијом и 

одржавањем водопривредних објеката. На комплексу површине 1,09 ha налази се ремонтна 
радионица предузећа.  

"Новограп" д.о.о. се бави изградњом објеката високоградње. Комплекс је површине од 
2,56 ha. Поред"Новограп"-а лоцирани су "Град инг" д.о.о., "НПН градња" д.о.о, "Алпод" и 
"Баста промет". "Изолација" је специјализована грађевинска организација за термо и хидро 
изолацију. Налази се у зони на углу улица Мирослава Продановића – Мицка на комплексу 
површине 0,87 ha. Предузеће "Sity bar" је из области трговине. 

Из области металургије у зони постоји неколико предузећа који се баве производњом 
и дистрибуцијом производа од метала: "Миком"д.о.о. и "Mital arcelor". Предузеће "СИМ" 
д.о.о. бави се трговином и услугама у области црне металургије. 
                                                 
3 Студија привредног развоја-Документациона основа Генералног урбанистичког плана Града Новог Сада, ЈП 
"Урбанизам", Нови Сад 2009. 
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Север II

58,00%

4,20%

37,80%

изграђене површине површине у реализацији слободне површине

У зони се налази више трговачких предузећа који се баве трговином и дистрибуцијом 
различитих производа: Ад "Апатинска пивара", "Агромеханика" д.о.о, "Табак пресс", 
"Магнетрон" (у изградњи), и друга предузећа. 

"Color print" je представник графичко-издавачке делатности, а у зони је лоциран и 
складишни простор "Завода за уџбенике". 

АД "Циклонизација", бави дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом и 
производњом препарата за дезинсекцију и дератизацију.  

У улици професора Грчића налази се бензинска станица у изградњи. 
Зона је оријентисана на друмски. Поред друмског саобраћаја, комплекс "Неопланте" 

има везу и са железницом преко станице "Горње Сајлово". Водни саобраћај на Каналу у овој 
зони није организован, осим за депоније шљунка и песка, узводно од преводнице.  

Oд инфраструктурних објеката и коридора на простору радне зоне "Север I" налази се 
железничка пруга на југозападној граници плана и постојећи далековод 110 kV са ширином 
заштитног појаса од 50 m. 

Зона је делимично опремљена инфраструктуром. Потребно је проширити водоводну 
мрежу и изградити колектор за одвод отпадне и атмосферске воде.  

 
 Радна зона "Север II" 
 
Радна зона "Север II" налази се јужно од Канала ДТД, а ограничена је са северне 

стране Каналом, са западне и јужне железничком пругом и планираном ранжирном 
станицом, а са источне стране Сентандрејским путем. Величина ове зоне је 266,96 ha. 

У овој зони налази се АД "Имлек" и предузеће "Књаз Милош" (дистрибуција 
безалкохолних напитака). Предузећа као што су АД "Новкабел" (производња каблова), АД 
"Петар Драпшин" (металопрерађивачка делатност), АД "Албус" (хемијска индусрија), АД 
"Гуминс" (производња производа од гуме), "Необус" (бивша "Аутокаросерија"), 
АД"Нафтагас промет" (транспорт), АД "Војводина шпед" (шпедиција) и даље обављају 
основну делатност, али смањеним капацитетом. Предузеће АД "Стандард" бави се 
производњом производа од коже. "Еxing inoks" производи елементе интеријера и екстеријера 
и столарије од инокса. Производњом делова за моторна возила бави се АД "Мотинс". 

Предузеће "Лимпродукт" односно д.о.о. "Galeb group" производи алатне машине. 
Реализован је тржни центар "Metro cash& carrу". 

Д.О.О. "Промист" бави се дистрибуцијом вештачких ђубрива. На комплексу "Нива" 
изграђена су два велика складишта.  

Предузећа која су потпуно или делимично у власништву државе су д.о.о. 
"Енерготехника јужна Бачка" (изградња и одржавање енергетских објеката), "Канал ДТД" 
(хидрограђевински радови). У зони је и јавно предузеће ЈП "Чистоћа". 
 У радној зони "Север II" налазе се предузећа за рециклажу неметалних отпадака 
("Папир сервис") и металних ("Центар за рециклажу").  

Мањи комплекси предузећа из области грађевинарства, производње намештаја и 
велетрговине су "Будућност", "Sуnergetic", "Chemmax", "Ентеријер Јанковић" и други. 

Зона располаже са инсталацијом 
водовода, канализације, електричне 
енергије. Поред градског водовода, користе 
се и појединачни локални бунари 
технолошке воде. Одвођење отпадне воде 
врши се делимично сепаратним, а делом  
заједничким затвореним системом градске 
канализације. Зона се граничи на северној 
страни са Каналом ДТД и у близини је 
преводница, а насип десне обале канала је 
на високој коти и безбедан у односу на 
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Север III

32,00%

20,30%

47,70%

изграђене површине површине у реализацији слободне површине

високе воде. У Зони канала налазе се привремена стоваришта шљунка. 
Снабдевање електричном енергијом обезбеђено је преко јединственог 

електроенергетског система, а топлотном енергијом из гасификационог система или локално 
преко топлотних извора на течно гориво. У оквиру зоне налази се ТС "Индустријска" 35/10.  

 
Радна зона "Север III" 
 
Радна зона "Север III" налази се у североисточном делу града јужно од Канала ДТД. 

Границу зоне чине Канал ДТД на североистоку, Дунав на југоистоку, на југозападу 
железничка пруга Нови Сад – Београд и Темеринска улица. Зона је величине 110,83 ha. 

  Генерални план је ову зону определио за развој луке, пристаништа и слободне зоне, а 
најзападнији део за комуналне површине. Постојећи комплекси су "Данубиус" (прехрамбена 
индустрија), "Херој Пинки" (грађевинарство и превоз расутих терета) и д.о.о. "Делта" (тржни 
центар "Темпо"). 
 Постојећи складишни капацитети се најчешће користе привремено у функцији 
трговине ( Универ, Рода-маркет, Зиппер, Магнетрон. 
 Значајан просторни капацитет поседује 
ад "Лука" Нови Сад и слободна царинска 
зона. 

У зони пристаништа су обезбеђени 
капацитети за коришћење друмског, 
железничког и речног транспорта.  Зона је 
опремљена водоводном мрежом, у зони је 
изграђен највећи део канализације 
заједничког система за одвођење отпадних 
вода и атмосферске воде. Зона се снабдева 
електричном енергијом из ТС "Нови Сад 4" 
која се налази унутар зоне.  
 

Радна зона "Север IV" 
 
Радна зона "Север IV" обухвата површину од 1635,55 ha. Налази на североистоку 

Новог Сада. Ограничена је са северозападне стране железничком пругом која иде из станице 
"Подбара" према комплексима Нафне индустрије Србије (НИС), са југозападне стране 
одбрамбеним насипом уз Канал ДТД, са југоисточне стране одбрамбеним насипом уз Субић 
- Дунавац и са североисточне стране делом регулације аутопута Е-75 Суботица - Београд.  

У зони су лоцирани значајни привредни капацитети. 
Најзначајнији по величини, али и делатности коју обавља је комплекс Нафтне 

индустрије Србије који је просторно и организационо подељен на неколико делова. Основни 
организациони делови Нафтне индустрије Србије су НИС Нафтагас ("Хидросонда"), НИС 
Петрол (Нафтагас промет и  "Рафинерија нафтне Нови Сад") и НИС ТНГ ("Течни нафтни 
гас"). Из области нафтне индустрије је и Јавно предузеће "Транснафта" Панчево на 
комплексу величине око 10 ha (транспорт нафте нафтоводима, продуктоводима и 
складиштењем нафте и нафтних деривата).  

Значајан комплекс за производњу енергије за град Нови Сад је ЈП "Термоелектрана-
топлана Нови Сад" (ТЕ-ТО). Комплекс ТЕ-ТО величине је око 30 ha. 

У овој зони налази се извориште воде "Ратно острво". 
Уз наведене, у зони се налазе мањи комплекси који су углавном из области 

грађевинарства ("ХГП", "Стан прогрес", "Бест изградња"). Предузеће "ХГП" производи 
различите производе који се користе у грађевинарству, као што су дисперзивне боје, 
декоративни малтери, масе за изравнавање и слично, а организовано је у два физички 
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одвојена комплекса. У оквиру комплекса Рафинерије налази се, северно од Пута шајкашког 
одреда, предузеће "Инвест инжењеринг" које се бави грађевинском делатношћу. 

У радној зони "Север IV" налази и стамбено насеље Шангај које се планира за 
измештање. Опремљено је свим неопходним садржајима (дечија установа, здравствена 
станица, продавнице) и комплетном инфраструктуром (саобраћајнице, вода, струја).  

Постојећи Пут Шајкашког одреда повезује ову зону преко државног пута I реда Нови 
Сад – Зрењанин M-7 са градом и гравитационим подручјем. У зони егзистира и железничка 
пруга, односно индустријски колосек који води од железничке станице Подбара до НИС-
ових комплекса (Нафтагас промет и Рафинерија). Водени саобраћај омогућен је у зони 
Канала ДТД где НИС поседује пристане. 

Снабдевање електричном енергијом обезбеђено је из постојеће ТС 110/20 kV "Нови 
Сад 9". Значајни инфраструктурни правци су далековод 110 kV, нафтовод, магистрални 
гасовод, инфраструктурни коридори са ограниченом могућношћу изградње.  

Снабдевање воде у зони решено је из градског водовода. Технолошке воде решавају 
се из других извора (Дунав, бунари). Изградњом колектора и црпне станице створени су 
услови за одвођење атмосферских вода са изграђених површина, Одвођење зауљених вода 
НИС-а решено је локалним пречишћавањем и уливањем у локалну атмосферску 
канализацију.  

 
Радна зона "Римски шанчеви" 
 

Радна зона Римски шанчеви налази се у најсевернијем делу грађевинског рејона 
Новог Сада. Простор се налази између железничке пруге Нови Сад - Бечеј на 
северозападу, државног пута II реда Р-120 на истоку и аутопута Е-75 на југу. Ова радна 
зона обухвата површину од 111,01 ha. 

Постојећи привредни садржаји су из области унутрашње и спољне трговине,  
грађевинарства, пољопривредне производње и других области. "Агровојводина" је највећи 
привредни комплекс, реализован на површини од око 18 ha. Уз "Агровојводину" су 
пословни комплекси АД "Војводинапут-Бачкапут", "Агрокоп", "Земљорадничка задруга", 
"Млиносервис" и други.  

Зона је орјентисана на друмски и делом на железнички саобраћај. Јужна граница 
простора је аутопут Е-75, а простор дели државни пут I реда М-22/1. У комплексу 
"Агровојводина" постоји индустријски колосек. У комплексу "Агрокоп" такође егзистира 
индустријски колосек.  

Решено је снабдевање санитарном водом и електричном енергијом. Одвођење 
отпадних вода је индивидуално, а снабдевање топлотном енергијом је делом обезбеђено 
из топлификационог система града, а делом индивидуално. Основни објекат за 
снабдевање електричном енергијом је трансформаторска станица (ТС) 35/20(10) kV 
“Римски Шанчеви” која се налази у зони. 

 

Радна зона "Исток" 
 
Радна зона "Исток" налази се у Петроварадину између железничке пруге Нови Сад - 

Београд и одбрамбеног насипа дуж Роковог потока, којим је тај простор брањен од високих 
вода Дунава. Величина зоне је 62,85 ha.  

Изграђени погон металне индустрије "Победа" чији комплекс је заузимао површину 
око 20 ha, а данас је само део (20%) у функцији металне индустрије.  

Најјужнији део комплекса "МК комерца" обухвата велики складишни простор. 
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Радна зона Исток

43,56%

10,21%

40,20%

изграђене површине површине у реализацији слободне површине

Северни део чини "Победа –холдинг" на чијем простору функционише неколико 
предузећа која се баве производњом у различитим областима, као што су обрада метала, 
рециклажа тонера, производња намештаја и друго.  

Уз наведене комплексе налазе се и 
"Неимар" и НИС-складиште. Комплекс 
"Неимар"а није у функцији, а НИС-ов 
комплекс и даље функционише као 
складишни простор.  

У продужетку улице Божидара 
Аџије постоји заштићен прелаз преко 
железничке пруге у нивоу и преко њега 
се одвија саобраћај за насеље Садови и 
складиште "Нафтагас промета". 

Одводњавање се одвија преко 
колекторског заједничког система слива "Роков поток". Отпадне воде се решавају локално 
септичком јамом и упијајућим бунарима. Снабдевање електричном енергијом обезбеђено је 
са ТС 110/20 kV| "Мишелук". За снабдевање топлотном енергијом користи се гас. 

 
Радна зона "Запад" 
 
Радна зона "Запад" налази се у западном делу града у самом градском ткиву и састоји 

се из три дела. Највећи део зоне налази се северно од Футошког пута (заокружен је 
Булеваром Слободана Јовановића, улицом Бранислава Бороте и Симеона Пишчевића, 
продужетком улице Бранка Бајића и Булеваром Европа), а обухвата око 33ha. Јужно од 
Футошког пута обухваћен је појас између Футошког пута и Панонске улице и улице 
Мелхиор Ердујхељија, а обухвата површину око 18,5ha. Потпуно издвојен је део зоне уз 
Булевар војводе Степе обухвата површину од 27,7ha. 

У овој зони налазе се привредни субјекти који су доживели значајне промене: 
"Југодент" (производња стоматолошких уређаја), "Југоалат" (фабрика алата), 
"Центрославија" и "Агровојводина" (складишни простори трговачких предузећа), "Новитет" 
(текстилана индустрија) и други. Нека предузећа и даље послују као што је Градска пекара 
"Хлеб", "Дунав" (производња ортопедских помагала), "Минаква" (производња воде, 
газираних и негазираних пића).  

Део зоне уз Булевар војводе Степе обухвата простор од ТС "Детелинара" до 
саобраћајнице која сада повезује Булевар војводе Степе са зоном мешовите намене, и у њој 
су смештени мањи привредни комплекси из области терцијарних делатности и производног 
занатства. У оквиру зоне налазе се инфраструктурни објекти Топлана "Запад" и Аутоматска 
телефонска централа "Вршачка". Зона је опремљена инфраструктуром. 
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 3.3. РАДНЕ АКТИВНОСТИ И ИДЕНТИФИКАЦИЈА ХАЗАРДА 
 

Подручје Новог Сада са аспекта настанка хемијских удеса и могућих последица 
представља посебно значајан простор јер су изграђени бројни индустријски погони који се 
могу означити као хазардни. Иако је највећи део индустрије (посебно хемијске) лоциран у 
оквиру привредних зона, неке од њих (Север и Запад) граниче се са становањем, а неки 
хазардни објекти су у самом граду (СПЦ, ЈКП "Водовод и канализација" и други). Појединим 
градским и насељским улицама транспортују се опасне и штетне материје па је потребно 
створити услове за управљање ризиком од хемијских акцидената.4 

Идентификацијом опасности (хазарда) обухваћена су опасна (хазардна) предузећа и 
постројења на територији града, евидентиране врсте и количине опасних и штетних материја 
од значаја за удесе већих размера.5 

Степен опасности хазардних материја зависи од специфичних карактеристика сваке 
материје које могу бити од значаја за испитивано поље утицаја. У животној средини битно је 
констатовати и најмање концентрације опасних и штетних материја које се ослобађају током 
редовног рада процесних постројења, због временски неограниченог негативног утицаја 
малих доза ових материја на све категорије становништва. Код процене степена опасности 
одређених материја користе подаци о физичко-хемијским и токсичним својствима материје, 
начину њеног понашања у разним ситуацијама у функцији времена, максимално дозвољене 
концентрације у субстратима животне средине и друге концентрације од значаја за здравље 
људи и животну средину. 
 Идентификовани су повредиви објекти, одређен је могући ниво удеса и процењена је 
ширина повредиве зоне. За одређивање могућег нивоа удеса коришћен је приступ као 
"Сценарио најгорег случаја" који се базира на могућности неконтролисаног ослобађања 
хазардне материје из највећег складишног простора и под најнеповољнијим метеоролошким 
и другим условима. 
 На основу идентификованих укупних количина и врста опасних и штетних материја и 
претходне процене ширине зоне утицаја сва предузећа су подељена у 5 група ризика:  
                                                 
4 Акциденти (удеси)-догађаји на нивоу оператора, процесног постројења, фабрике и шире, које су довели до 
ванредне ситуације са и без последица по људско здравље, животну средину и материјална добра. 
Хазард (опасност)- свака ситуација која има потенцијал да изазове повређивање и штету по здравље, животну 
средину и материјална добра. 
Хемијски акциденти- акциденти у које су укључене хазардне материје. 
Одговор на удес-скуп мера и поступака који на основу анализе последица и процене ризика, а у складу са 
планом заштите у случају хемијских удеса, треба да зауставе и изолују хазардни (опасни) процес, ограниче 
ефекте, минимизирају последице и санирају стање. 
Опасне и штетне материје- гасовите, течне или чврсте материје настале у процесу производње, при уптреби, 
промету, превозу, ускладиштењу и чувању и које могу својим особинама угрозити живот и здравље људи или 
животну средину, као и сировине од којих се производе опасне материје и отпади, ако имају особине тих 
материја. 
Повредиви објекти-сви на удес осетљиви објекти на индустријском комплексу или шире, укључујући људе, 
привредне, комуналне и стамбене објекте, привредна и природна добра, као и супстрате животне средине. 
Превенција- скуп мера и поступака на нивоу општих постројења, индустријског коплекса и шире заједнице, 
који имају за циљ спречавање настанка удеса, смањивање вероватноће настака удеса и минимизирање 
последица. 
Прихватљивост ризика- прихватљив је онај ризик којим се може управљати, односно код кога су могуће 
последице по здравље људи, животну средину и материјална добра сведене у границе прихватљивости. 
Процена ризика- процес којим се одређује значајност ризика на основу вероватноће настанка удеса и могућих 
последица. 
Управљање ризиком- представља мере и поступке превенције, припреме и одговора на удес, као и санацију 
стања у циљу смањивања ризика и стварања услова под којим ризик може да буде прихватљив. 
 
5 Према Правилнику о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања животне 
средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица (Сл. Гласник РС, бр. 60/94), из кога произилазе 
одређене припреме у домену превенције и заштите од могућих удеса. 
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 Група ризика     Број предузећа 
 "А" (веома висок ризик) 0 
 "Б" (висок ризик) 2 
 "Ц" (средњи ризик) 7 
 "Д" (мали ризик) 3 
 "Е" (веома мали ризик) 6 
 У к у п н о: 18 
 

Група ризика "А". У овој групи није идентификовано ни једно предузеће на 
територији града Новог Сада. 
 

Група ризика "Б" 
 
1. НИС - Нафтагас  промет Булевар ослобођења 89 
2. НИС - Рафинерија нафтe Н.Сад Пут шајкашког одреда 4 
 

Група ризика "Ц" 
 
3.  ЈП СПЦ "Војводина Сутјеска 2,  
 Новосадског сајма бб 
4.  ЈКП "Водовод и канализација" Масарикова 17 
5.  НИС - ГАС Пут шајкашког одреда 5 
6.  "Техногас" Нови Сад Приморска 78 
7.  "Албус" Привредникова 10 
8.  "Циклонизација" Приморска 76 
9. "Хинс" - хемијска индустрија Приморска 86 
 
 Група ризика "Д" 
 
10. "Новосадска топлана" Владимира Николића 1 
11. "Неопланта" индустрија меса Приморска 
 
 Група ризика "Е" 
 
12. "ДЕС" Богдана Гарабантина 3 
13. ЈГСП "Нови Сад" Футошки пут 46 
14. "Необус" Привредникова 20 
15. "Гуминс" Пут новосадских парт.одреда 10 
16. "Југоалат" Футошки пут 8 
17. "Новкабел" Привредникова 4 
18. ЕПС Електровојводина Бул. ослобођења 100 
 
 База података идентификованих хазарда садржи хазардна предузећа на територији 
града, као и хазардне материје. Највише штетних и опасних материја идентификовано је у 
складиштима и резервоарским просторима, где се оне јављају најчешће у течном стању као 
сировина или готов производ. 
 Хазардне материје I групе нису констатоване у знатнијим количинама, а материје из 
групе II заступљене са мање од 1%. 
 Највећи број предузећа припада групама ризика "Е" и "Ц". Ниједно предузеће није 
сврстано у групу "А" (веома висок ризик). 
 На основу извршене идентификације хазарда може се закључити да на територији 
града Новог Сада постоји ризик од хемијских удеса који могу угрозити здравље и животе 
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људи, животну средину и материјална добра на простору ширем од оног који заузима 
комплекс предузећа. 

Идентификацијом хазарда извршена је подела хазардних материја према степену 
опасности коришћењем индекса токсичности, експлозивности, запаљивости и реактивности. 
Већина опасних и штетних материја има више хазардних својстава, па је за процену ширине 
повредиве зоне коришћено најбитније својство.  
 Највећи проблем надземних складишта нафтних деривата је што се у случају пожара 
не могу изместити, чиме је омогућено континуирано додавање горива у пожар. За процену 
ризика по здравље становника у непосредној близини складишта процењена су и својства 
гасова који би настали потпуним или непотпуним сагоревањем запаљивих деривата, њихова 
маса односно запремина, токсиколошки параметри продуката сагоревања као и њихова 
концентрација на различитим растојањима и у различитим временским просецима од места 
акцидента и од тренутка настанка горења.  
 

Идентификација вулнерабилних објеката 
 С обзиром да је код већине идентификованих материја као доминантно хазардно 
својство констатована токсичност, детаљније су анализиране густине становања, број 
угрожених становника Новог Сада и посебно вулнерабилне групе, као што су деца. У 
случајевима да су за поједине материје значајно и корозивно својство, у обзир су узети 
могући ефекти на флористички састав у околини. 

 Основни параметар за одређивање броја становника у оквиру поједине зоне била је 
густина становања према типу становања: 

 1) индивидуално становање- 50 - 100 ст/hа  
 2) мешовито становање: 90 - 250 ст/hа 
 3) вишепородично становање: 230 - 500 ст/hа. 
 За процену утицаја хазарда на околину као основни податак коришћена је густина 
становништва због потенцијалног броја повређених (интоксикованих).  
1. НИС - НАФТАГАС ПРОМЕТ  
 Привредна зона Сeвер IV 
 r = 1600 m    
 P=  33.5 ha  
 Угрожени део становања "Мали Београд" 
 Тип становања: индивидуално 
 Број становника: 1090 
 У зони утицаја се налази школа "Душан Радовић" 
  и Средња Хемијско-технолошка школа. 
 

 
2. НИС- РАФИНЕРИЈА НАФТЕ 
 Привредна зона Север IV 
 r = 2200 m    
 P=  63.0 ha  
 Угрожени део становања "Шангај"-а 
 Тип становања: индивидуално 
 У зони утицаја се налази Основна школа "Вељко Влаховић". 
 
3. ЈП СПЦ "ВОЈВОДИНА" 
 3.а) Локација "Спенс" 
 r = 320 m    
 P=  1.34 ha  
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 Угрожени део становања "Центар" 
 Тип становања: мешовито - вишепородично 

У зони утицаја се налази спортски центар и Музичка школа "Јосип Славенски".  
3.б) Локација "Сајмиште" 

 r = 450 m    
 P=  2.65 ha  
 Угрожени део становања "Сајам - Детелинара" 
 Тип становања: индивидуално 

У зони утицаја се налази спортски центар и здравствена установа. 
 
 
 
4. ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА 
 r = 634 m    
 P=  5.19 ha  
 Угрожени део становања "Лиман I i II" 
 Тип становања: вишепородично 

У зони утицаја се налазе:  
- Основна школа "Јован Поповић", ФК "Кабел", 
СЦ "Универзитет" ђачко игралиште,  зелене површине: Студентски трг, 
Шетна стаза и Универзитетски парк. 

 
5. НИС – ГАС 
 Привредна зона Север IV 
 r = 100 m    
 P=  3.14 ha  
 Угрожени део становања Ø 

Узони утицаја се налазе објекти на комплексу  
и суседни инфраструктурни објекти. 

 
6. "ТЕХНОГАС" 
 Привредна зона Север I 
 Угрожени део становања Ø 
 Узони утицаја се налазе објекти на комплексу "Техногас"-а 
 као и објекти "Циклонизације" (домино ефекат). 
 
7. "АЛБУС" 
 Привредна зона Север II 
 Угрожени део становања Ø 
 Вулнерабилни објекти су воде (површинске и подземне) 
 и земљиште. 
 
8. "ЦИКЛОНИЗАЦИЈА" 
 

r = 122 m    
 P=  0.19 ha  
 Угрожени део становања "Клиса" 
 Тип становања: индивидуално 
 
9. ХИНС – ХЕМИЈСКА ИНДУСТРИЈА 
 Привредна зона Север I 

r = 60 m    
 P=  4.4 arа  
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Утицај је ограничен на комплекс ХИНС-а. За процену ризика потребно је урадити и 
анализу других хазардних својстава хемикалија у процесу (експлозивност и запаљивост).  
 На основу извршене Анализе вулнерабилности сагледан је ниво могућег хемијског 
акцидента и обим последица. 
 
 У најнеповољнијим условима III/IV ниво удеса може се очекивати на комплексу НИС 
– Рафинерија нафте (2) док се удеси III нивоа могу очекивати на комплексима: 
 
 - НИС – Нафтагас промет (1) 
 
 
 
 Макс. II/III ниво удеса се може десити у: 
 - ЈКП "Водовод и канализација" (4) 
 - ЈП СПЦ "Војводина", (3а и 3б) 
 - "Циклонизација" (8) 

- НИС – ГАС (5) 
 

 Нивои удеса I i II су значајни за: 
 - "Техногас" (6) 
 - "Албус" (7) 
 - "Хинс" (9). 
 
 За све објекте и постројења који могу бити узрок удеса III/IV и II/III нивоа, потребно 
је урадити процену ризика која би била основа за израду планова заштите (на нивоу 
предузећа и на нивоу града). Проценом је потребно обухватити и објекте и постројења у 
којима је могући ниво удеса I i II, с тим да анализа опасности обухвати и друга хазардна 
својства материја у процесу, као и концентрације од значаја. Анализа и процена ризика има 
за циљ да идентификује и квантификује подручје где потенцијално може доћи до настанка 
хемијског удеса што је значајан предуслов за адекватно планирање превенције, припреме, 
реаговања на удес и санације последица. Процена пружа и довољно релевантних података за 
процес управљања ризиком.  
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3.4. ОБЕЛЕЖЈА И КВАЛИТЕТ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 

 
3.4.1. САОБРАЋАЈ 

  
Неповољни утицаји саобраћајног система на животну средину, односно на услове 

живота становника и њихових активности огледају се у загађењу средине, безбедности 
учесника у саобраћају, утицају буке и вибрација, физичким баријерама и заузећу земљишта.  

Нови Сад се налази на раскрсници европских и државних путева, међу којима су 
најзначајнији: река Дунав, железничка пруга Беч – Будимпешта – Београд – Азија, аутопут (Е 
– 75) Северна Европа – Средња Европа – Балкан – Азија и мрежа магистралних друмских, 
железничких и водних путева. Један је од ретких градова који се развијао на просторно – 
планским основама, где саобраћај заузима једну од приоритетних улога, чију основу чине 
саобраћајна истраживања и студије функционисања подсистема и систематско праћење и 
усмеравање развоја, а самим тим у складу са израженим захтевима за оптималне услове 
живота, рада и заштиту животне средине. 
 У оквиру анализе утицаја водног железничког и друмског саобраћаја утврђене су 
конфликтне тачке и коридори од утицаја на околину и предложено планско решавање како 
би се град приближио европским стандардима и задовољио критеријуме заштите животне 
средине. 
 

ВОДНИ САОБРАЋАЈ 
 
 Нови Сад се налази на међународној реци Дунав и пловном каналу система Дунав – 
Тиса – Дунав (Нови Сад – Савино С 
3ело). 
 На ушћу канала је међународна лука за теретни саобраћај, на Београдском кеју и кеју 
Жртава рације налазе се три путничка пристаништа, на Дунаву у Петроварадину сидриште за 
теретне тегљенице (барже), а у рукавцима Дунава марине за чамце, јахте и кућице на води. 
Поред тога у рукавцу Дунавца налази се флота војске, а у каналу три претакалишта нафтних 
деривата нафтне индустрије Србије (на левој обали канала преко пута Луке). 
 Сви наведени објекти на одређен начин представљају потенцијалне загађиваче реке и 
приобаља. Највећи утицај имају нафтни деривати и неорганизовано управљање 
акваторијумима и обалама реке. У стајаћим водама (рукавци Дунава и контактна зона реке и 
обала) концентрација нафтних деривата и отпадака штетно утиче на флору и фауну на 
подручју Дунава. 
 

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ 
 
 У новосадски железнички чвор "уливају" се пруге из правца: Београда, Суботице, 
Зрењанина, Бечеја, Богојева (Сомбора) и Беочина. 
 Уз све атрибуте које овај вид транспорта има над друмским (безбедност, капацитети, 
трошкови, заузеће простора) његов утицај на околину огледа се као физичка баријера између 
простора са обе стране пруга, буци и вибрацијама коју изазивају возна средства, у 
безбедности становника који комуницирају преко пружних прелаза (аутомобилски, пешачки) 
и утицају на фауну, која своја станишта налази ван зоне утицаја железничког саобраћаја, што 
неповољно утиче на функционисање биолошког света. 

Пруга Београд–Нови Сад–Суботица. Из правца југа протеже се границом 
Петроварадинског рита, источном периферијом Петроварадина и преко Дунава улази кроз 
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Салајку у железничку станицу "Нови Сад". Након тога пруга наставља преко неизграђеног 
грађевинског (пољопривредног) земљишта до Кисача а у даљем току напушта територију 
Града у правцу Врбаса и Суботице. 
 Иако пруга има међународни значај не задовољава (техничким карактеристикама и 
условима безбедности) европске стандарде, тако да су регистровани одређени негативни 
утицаји на животну средину у њеном коридору. 
 Проблеми од буке и вибрација као и загађења околине нису изражени изузев у 
близини улице Владана Деснице и Рељковићеве где се стамбени објекти налазе у коридору 
железничке пруге. 
 Иако је пруга у Новом Саду на високом насипу представља физичку баријеру, 
посебно у појасу где у непосредној близини на Салајци постоје стамбени објекти. На истом 
подручју значајан је утицај буке и вибрација, што указује на потребу реализације заштитног 
појаса дуж пруге (уклањање стамбених објеката). 

Пруга Нови Сад – Бечеј (Тител – Зрењанин). Ова пруга од Новог Сада до Римских 
Шанчева нема конфликтних тачака са околином и протеже се ван стамбеног подручја. Након 
проласка, кроз индустријску зону укршта се са регионалним путем Нови Сад – Бечеј у нивоу 
(под неповољним угловима прегледности) што представља потенцијалну опасност за 
учеснике у саобраћају.  

Пруга Нови Сад – Богојево. Од распутнице "Сајлово" у Новом Саду пруга се до 
Ветерника протеже преко пољопривредног земљишта у правцу запада, а након тога 
продужава према Футогу из кога у правцу северозапада наставља према Бачком Петровцу. 
Нема изражене штетне утицаје на околину, изузев пружног прелаза у Футогу на локалном 
путу Футог – Руменка. Атарски путеви који се укрштају са пругом су необезбеђени, а тако је 
и на свим укрштањима са пругама у граду. 

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ 
 

Интензитет и утицај друмског транспорта на животну средину заслужује 
успостављање савременог система друмског вида превоза и у том смислу Нови Сад је 
базирао изградњу саобраћајне мреже и пратеће инфраструктуре на истраживањима 
(студијама развоја) још од средине шездесетих година прошлог века и она трају у 
континуитету све до данас. Резултати оваквог начина планирања саобраћајног система су 
постигнута оптимална саобраћајна мрежа у складу са изворима и циљевима путовања, јавном 
превозу путника, мостовима, заштити старог градског језгра и делимично решавању 
стационарног саобраћаја.  
 Зашита животне средине која обезбеђује оптимализацију свих захтева (услова 
становања, рада, услуга, саобраћаја, комуналних услуга) у суштини подразумева управљање 
системом планирања, развоја и функционисања урбаних подсистема. С обзиром на 
специфичности и утицај саобраћаја на околину значајни су: начин функционисања 
саобраћаја, безбедност учесника у саобраћају, утицај буке и загађења, баријере (физичке) у 
простору, остварење планске основе. 
 На подручју Новосадског региона постоји мрежа државних путева, локалних путева и 
мрежа улица града и насеља на којима се одвија моторизовани саобраћај у којем доминира 
аутомобилиски (око 80%) аутобуски и камионски (око 20%). 
 Ради објективне оцене утицаја друмског саобраћаја на околину посебно су 
анализирани ванградска путна мрежа6, градске саобраћајнице, путнички и теретни саобраћај, 
јавни превоз путника, мирујући саобраћај и пратећа саобраћајна инфраструктура. 

                                                 
6 Путна мрежа: 
• Аутопут Суботица – Нови Сад – Београд (Е-75) 
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Аутопут (Е-75) -Протеже се из правца севера, од Суботице кроз пољопривредно 

земљиште све до границе града (моста на Дунаву). На територији града пресеца атаре 
Степановићева, Кисача, Ченеја, Новог Сада, Каћа и Ковиља. На њему су изграђени путни 
прелази који омогућавају контакт са земљиштем обострано, а преко Зрењанинске петље, 
Ковиљске петље и петље на Темеринском путу успостављен је контакт са путном мрежом 
града и насеља. 

 Свака вештачка комуникација, међу којима и аутопут представља загађивача околине 
и угрожава створене природне вредности за учеснике у саобраћају иако је његова функција 
подређена потребама људи који комуницирају на великим дистанцама (међународним, 
државним, регионалним локалним). Умањење утицаја на околину постигнуто је техничким 
решењима коловоза, коридору у коме је искључена изградња објеката и заштитним оградама 
које служе као заштита учесника у саобраћају и фауне која је доста присутна. 
 Проблеми буке и загађења нису значајни и они ће се смањивати кроз технолошки 
развој моторизованих возила и погонског горива. 

Државни пут I реда М-22. Након изградње аутопута Е-75 његова улога значајно је 
умањена, како у броју возила, њиховој структури, тако и изворима и циљевима путовања. 
Значајно је смањено учешће транзитног и теретног саобраћаја и он је у суштини постао пут 
са извором и циљем из Београда, Новог Сада, Суботице и насеља у његовом коридору. 
 Из правца Суботице пут улази на територију Новог Сада из општине Темерин, 
пролази кроз Нови Сад Сентандрејским путем, Партизанском улицом, Ванзелисовом улицом, 
преко новог моста наставља Рељковићевом и Прерадовићевом улицом и завршава 
Карловачким друмом код потока Занош. 
 Изузев деонице пута кроз Нови Сад, пут нема изражен негативан утицај на околину 
(релативно мали обим саобраћаја) чак се преусмеравањем теретног саобраћаја на њега 
позитивно утицало на градску мрежу и услове живота становника. Изузетак је деоница кроз 
Петроварадин, која ће се анализирати у склопу пута М-21 (Нови Сад – Рума) и која има 
изузетно негативан утицај на живот становника тог дела града. 

Државни пут I реда М-21. Из правца Руме пут на територију града улази на гребену 
Фрушке горе (Венцу), спушта се њеном падином до Парагова, наставља до Петроварадина, и 
кроз улицу Рачког, спаја са Државним путем I реда М-22 у Прерадовићевој улици. 
 У садашњим условима кроз Фрушку гору у функцији су два једносмерна путна 
правца, чиме су се остварили повољнији услови за одвијање саобраћаја и значајно умањили 
утицаји загађења околине издувним гасовима мотора и честим прекидима токова. 
 У укупном саобраћају значајно је учешће камионског (и до 30%), нарочито због 
прерасподеле саобраћаја са пута Шид – Бачка Паланка на овај пут. 
 Критична деоница овог пута са аспекта заштите животне средине су улице: Рачког, 
Прерадовићева и Рељковићева, где су штетни утицаји моторизованог саобраћаја немерљиви. 
Они се огледају у вибрацијама које изазивају теретна возила и аутобуси, загађењу 
проузрокованим моторима са унутрашњим сагоревањем и безбедности учесника у саобраћају 
међу којима су најугроженија деца школе ˝Јован Дучић˝. 

                                                                                                                                                                  
• Магистрални пут Суботица – Нови Сад – Београд (М-22) 
• Магистрални пут Бачка Паланка – Нови Сад – Зрењанин (М-7) 
• Магистрални пут Нови Сад – Рума – Шабац (М-21) 
• Регионални пут Нови Сад – Беочин – Илок (Р-107) 
• Регионални пут Нови Сад – Бечеј (Р-120) 
• Регионални пут Нови Сад – Тител (Р-110) 
• Регионални пут Нови Сад – Руменка – Врбас (Р-102; 127) 
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Државни пут I реда М-7. Кроз новосадски регион протеже се из правца Бачке 
Паланке кроз насеља Бегеч, Футог, Ветерник, Нови Сад и у правцу Жабља. 
 Неконтролисане брзине кретања возила и вибрације изазване теретним возилима 
покушавају се умањити светлосном сигнализацијом, али се морају планирати значајније 
интервенције на овом путном правцу. 
 Најизраженији проблеми јављају се у Партизанској улици у Новом Саду у коју је 
концентрисан саобраћај са више Државних путева и унутарградских саобраћајница. У 
недостатку алтернативног пута саобраћај је као последицу изазвао нерегуларне услове 
функционисања људских активности овог дела града. 

Државни путеви II реда. Иако Државни путеви II реда повезују већи број општина у 
укупном обиму саобраћаја, извори и циљеви су готово у целини Нови Сад. 
 Одређене утицаје има и саобраћај из правца Темерина, пре свега на градској мрежи, 
што ће се анализирати кроз оцену система Новог Сада. 
  

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМ ГРАДА 
 

Успостављен саобраћајни систем није достигао планирани развој и потребе. Као 
последица је његов негативан утицај на функционисање људских активности у појединим 
деловима града изражених кроз нивое услуга превоза, безбедности, загађењу околине, буци, 
прекидима токова саобраћаја, заузећу простора аутомобилима и друго. 
 

Анализа утицаја саобраћајне мреже 
 Систематско праћење саобраћаја показује да су најкритичније деонице на мрежи 
улице: Шафарикова, Јована Суботића, Партизанска, Рељковићева, Прерадовићева, Ср. 
Каменица, Цара Душана, Вршачка, Београдска, делови мреже на Подбари и Раскрснице 
("Норк", "Футошка пијаца", "Болница", "В. Бојовића", "Паризанска", "Београдски кеј"). То се 
манифестује закрчењем саобраћаја због недовољне пропусне моћи наведених саобраћајних 
површина, због неизграђених деоница планиране примарне мреже. 

У техничком смислу све конфликтне тачке су решиве што указује на потребу 
планиране реализације.  

Стационарни саобраћај 
 Ако се може успоставити јасна дефиниција потреба за паркирањем она је одређена 
кроз потребан простор у односу на број аутомобила. Да би се обезбедило земљиште за 
паркирање 80000 аутомобила мора се (у складу са просторном диспозицијом) планирати 
простор површине око 1,300.000 m2 (130 hа). 
 Стационарни саобраћај (паркирање) представља један од комуналних проблема са 
најизраженијим негативним утицајем на животну средину (ремећењу динамичког саобраћаја, 
заузимању тротоара и зелених површина, загађењу околине, ремећењу услова живота 
становника) нарочито у старом градском језгру и широј зони градског центра. 
 Међу објектима саобраћајне инфраструктуре треба истаћи станице за снабдевање 
горива и сервисне услуге за моторизована возила. Постојећа мрежа станица за снабдевање 
горива задовољава власнике возила и равномерно је распоређена у Новом Саду. 
 Све станице испуњавају законом утврђене услове за ову врсту објеката, а лоциране су 
на примарној мрежи и (где је то могуће) удаљене су од стамбених објеката далеко више од 
прописаних. 
 Њихов утицај на околину је безначајан, чак позитиван обзиром да су равномерно 
распоређене у простору и тако умањују непотребне вожње аутомобила по мрежи и њихово 
ремећење и утицај на околину. 
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 Сервисне услуге врше се према избору власника и не подлежу планској основи, што 
као последицу има негативан утицај на непосредну околину (загађење, бука, паркирање 
возила на недозвољеним местима).  
 

Закључци 
 
 Утицај саобраћајних подсистема Новог Сада и насеља као основу треба да има у 
примарној прерасподели транспортних услуга, чији је циљ тежња ка стварању оптималних 
животних услова у свим сегментима људских активности. 
 Према резултатима досадашњих анализа провере саобраћајног решења града 
констатовано је да треба преиспитати делове система, који ће и са аспекта утицаја на 
околину значајно утицати на развој. 

Водни саобраћај. У анализи стања констатовано је да постојећа лука на ушћу канала 
у Дунав не задовољава критеријуме заштите околине и да у пројекцији развоја треба 
довршити и доградити започете објекте и опрему. То подразумева формирање Робно 
транспортног центра, Ро-Ро система и решавања НИС-ових претакалишта нафтних деривата 
са потпуним нивоом заштите по међународним стандардима (водоток, обала, околина). 
 За сидриште, као потенцијалног загађивача изворишта "Петроварадинска ада" мора се 
планирати измештање низводно ван зоне утицаја (низводно од Роковог потока). 
 У циљу ревитализације рукавца Дунавца у Петроварадину и Новом Саду, Телепском 
хаглу и Шинтерхаглу (у Мајуру) треба плански вршити чишћење корита и заштите обала, 
чиме ће се поновно формирати флора и фауна која је доминирала на овим просторима све до 
седамдесетих година прошлог века. 
 Трећи елемент у смислу заштите водотока је организација коришћења и заштите 
пловила (чамаца, јахти...), у складу са одукама о коришћењу обала и водених површина. 
 
 Железнички саобраћај. Развој овог вида превоза треба наставити у складу са 
дугорочним планом реализације новосадског железничког чвора и модернизацији пруга 
региона и покрајине. 
 Планом треба јасно дефинисати формирање заштитног коридора у коме се морају 
уклонити објекти у коридору пруге (Петроварадин и Салајка), обзиром да садашњи статус 
онемогућава побољшавање услова живота – уз сав штетан утицај буке и вибрације од 
железничког саобраћаја. 
 Пружни прелази у Петроварадину, Сремској Каменици и Боцкама, треба да се 
осавремене (изграде и доврше), а крајњи циљ да се изграде ван нивоа што ће се дефинисати у 
склопу модернизације железнице. 
 Са аспекта заштите од буке, вибрација и загађења, увођењем савремених возних 
средстава и елекрификацијом пруга негативни утицаји ће се отклонити. 

Друмски саобраћај. Анализа стања система друмског саобраћаја у граду Новом Саду 
показала је да у њему и поред (релативно) доброг функционисања неких подсистема постоји 
низ проблема који утичу на живот и рад, а самим тим и на животну средину. 
 Да би се унапредио овај систем неопходно је организовано успостављање начина 
реализације одређених објеката у функционисању аутомобилског, јавног и стационарног 
саобраћаја. 
 Према истраживањима у хијерархији треба водеће место да имају примарне градске, 
саобраћајнице, стационарни саобраћај (паркирање) и јавни превоз путника. Мрежа 
примарних саобраћајница концентрисана је највећим делом на подручје Новог Сада и 
Петроварадина, где постојећа мрежа значајно угрожава животну средину. Да би се плански 
приступило њиховом уклањању неопходна је: 
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- изградња обилазнице кроз Петроварадин (путева М-21 и М-22) измештањем из улица 
Рељковићеве, Прерадовићеве и Рачког, 

- изградња пута трасом бивше Суботичке пруге од аутопута (Е-75) до Булевара војводе 
Степе, 

- изградња другог дела Сомборског булевара, 
- изградња продужетка Државног пута I реда М-21 преко планираног моста преко Дунава и 

аутопута Е-75 до насеља Каћ односно каћке петље, 
- изградња планираног дела улице Косте Шокице, 
- реконструкција коловоза у деловима града где се граде вишеспратне зграде без решеног 

саобраћаја. 
 Изградњом наведених саобраћајница извршиће се прерасподела токова на мрежи, 
чиме ће се значајно побољшати услови његовог одвијања, самим тим умањити негативан 
утицај на околину на деоницама и раскрсницама утврђеним у оквиру анализе стања. 

 Досадашња планска изградња јавних гаража није реализована. Одлуком града треба да 
се реализују усвојени просторни планови, да се организује систем управљања и модел 
економске основе. За остварење оваквих циљева неопходна је израда саобраћајне основе, 
посебно у ужој и широј зони градског центра где постојећи капацитети паркиралишта не 
задовољавају ни 20% потреба. У свим анкетама становника Новог Сада о граду 
најизраженије су истакнути проблеми паркирања што реално указује на приоритет 
стратешког определења за његово решавање. 

На слици су приказана саобраћајна оптерећења свих примарних и секундарних 
саобраћајница на уличној мрежи града Новог Сада. Графички и нумерички (на примарним 
саобраћајницама) приказан је број путничких аутомобила на свим деоницама саобраћајница 
у периоду  поподневног вршног сата (од 15:00 до 16:00 сати).  
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3.4.2. ХИДРОТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ7 
 
 СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ 
 

Водоводни систем Новог Сада, поред снабдевања водом ужег градског подручја 
Новог Сада покрива и највећи број насеља на подручју Града Новог Сада.  

Водоводни систем користи подземну воду из приобалних плитких водоносних слојева 
(дубине око 20 m дубине).  

На постројење за прераду воде доводи се сирова вода захваћена на извориштима: 
"Ратно острво", "Петроварадинска ада" и "Штранд". Третман прераде садржи: одгвожђавање 
и деманганизацију путем аерације, филтрирање и хлорисање.  

Дистрибуција прерађене воде из постројења за прераду воде "Штранд" врши се преко 
примарних водоводних праваца, дуж Булевара ослобођења, на правцу бивше Суботичке 
пруге и на правцу Београдског кеја, са попречним везама већих димензија дуж Булевара цара 
Лазара и улице Народног фронта.  

У склопу примарне мреже постоје прелази преко Дунава на правцу: прерада - 
резервоар "Транџамент" преко Варадинског моста, односно, на правцу прерада - резервоар 
"Институт" преко Моста слободе.  
 
  Водоводна мрежа је реализована у дужини од око 1150km. Постојећа водоводна 
мрежа, реализована је као примарна и секундарна и она данас покрива укупно уже градско 
подручје. 

Примарна водоводна мрежа реализована је: Булеваром ослобођења (Ø 700 mm), 
трасама бивше Суботичке пруге (Ø 600 mm) и бивше Сомборске пруге (Ø 400 mm), 
Булеваром цара Лазара (Ø 350 mm и Ø 700mm), Булеваром Михајла Пупина (Ø 350 mm), 
Београдским кејом (Ø 500 mm), улицама Народног фронта (Ø 900 mm), Цара Душана (Ø 300 
mm), Кисачком (Ø 350 mm), Темеринском (Ø 350 mm) и Сентандрејским путем (Ø 350 mm). 

Примарна водоводна мрежа зракасто се одваја према насељеним местима и то у 
правцу: Руменке (Ø 400 mm), Каћа (Ø 400 mm), Ветерника и Футога (Ø 250 mm и Ø 350 mm), 
Ченеја (Ø350 mm), преко Варадинског моста (Ø 450 mm), преко Моста слободе (Ø 900 mm) и 
према Лединцима (Ø 400 mm). 

Наведени примарни водоводни правци са постојећом секундарном водоводном 
мрежом чине прву висинску зону водоводног система.  

Транспорт воде у другу висинску зону врши се из резервоара "Транџамент". Из ове 
тачке полазе главни доводници за Сремску Каменицу (Ø 400 mm) и Сремске Карловце (Ø 
250 mm).  

Преко релејне пумпне станице "Институт" код КБЦ "Институт" у Сремској Каменици, 
транспортује се вода преко доводника (Ø 150 mm) у трећу висинску зону, односно, у 
резервоар "Чардак", који покрива КБЦ "Институт", Чардак и Буковац.  

Као трећа висинска зона сматра се и водовод за Староиришки пут. 
 
Изворишта, на подручју Града Новог Сада, представљају плитки и дубоки водоносни 

слојеви подземне воде, извори на Фрушкој гори и површинске воде.  
Каптирање воде из плитких водоносних слојева у приобаљу Дунава врши се рени 

бунарима, односно, бунарима са хоризонталним дреновима.  
Дубоки водоносни слојеви дубине 50 - 250 m каптирани су у виду артеских и 

субартеских бунара.  
Изворишта на сремском подручју Града Новог Сада каптирана су у виду чесми или 

као каптажне грађевине.  

                                                 
7 Студија хиротехничких система, ЈП "Урбанизам", Нови Сад 2009. 
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Извориште "Штранд" је најстарије извориште и налази се на левој обали Дунава, од 
1255+600 до 1257+100 km Дунава. На изворишту "Штранд" реализовано је шест бунара са 
хоризонталним дреном (БХД бунара) и пет вертикалних бунара. БХД бунари постављени су 
на одстојању од 200 m и заузимају инундациони део обале, од стубова Франц Јозефовог 
моста до купалишта Штранд. Експлоатациони капацитет изворишта је око 300 l/s. 

Објекат бунара се састоји из бетонског шахта пречника 4 m и дубине 22 m са зракасто 
утиснутим дреновима на 1 m изнад зида шахта. Дужина једног дрена је 60 m, а осам 
утиснутих дренова има укупну дужину 480 m. Изнад шахта налази се пумпна станица за 
пребацивање сирове воде на постројење за прераду воде "Штранд".  

Извориште "Петроварадинска ада" је једино извориште изграђено на десној обали 
Дунава на инундационом подручју и у дужини од око 1800 m. 
  Извориште је реализовано и пуштено у погон осамдесетих година прошлог века и 
чини га шест БХД бунара и осам вертикалних бунара.  
БХД бунари (или тзв. Ranney-бунари) представљају кружне АБ бунаре дубине око 22 m, 
пречника 4 m и са 6 до 8 зракасто побијених дренова, дужине од 30 до 60 m. Ови бунари су 
опремљени и одговарајућим надземним објектом са одговарајућом електро и хидро-
машинском опремом. 

БХД бунари чине суштински изворишни капацитет изворишта Петроварадинска ада и 
постојећих осам вертикалних бунара ради повремено или у одређеним хидролошким 
условима. Експлоатациони капацитет овог изворишта је од 600 до 700 l/s. 

Извориште "Ратно острво" је најмлађе извориште, реализовано је и пуштено у 
погон деведесетих година двадесетог века. Смештено је на левој обали Дунава, низводно од 
ушћа канала ДТД у Дунав, на инундационом подручју, у дужини од око 2000 m. 

Чини га десет БХД бунара и карактерише га највећи експлоатациони капацитет од око 
800 l/s. 

Постојећа изворишта која се користе за снабдевање водом насеља имају зоне 
санитарне заштите (које су дефинисане Правилником о начину одређивања и одржавања и 
зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања ("Сл. гласник РС", бр. 92/2008) и 
Одлуком о одређивању зона санитарне заштите изворишта и заштитним мерама ("Сл. Лист 
Опшине Нови Сад", бр. 13/1991), али које у пракси нису у потпуности спроведене, односно, 
зоне санитарне заштите данас не искључују у потпуности могућност деловања спољних 
фактора, који би могли деловати на промену физичких, хемијских и бактериолошких 
особина воде у зони изворишта.  
 

Прерада воде врши се на локалитету "Штранд". Укупна површина комплекса прераде 
воде износи око 6 хектара. Прерадом воде третира се сирова вода захваћена из плитких 
подземних водоносних слојева.  

Примењени технолошки процес прераде ослобађа воду од физичке, хемијске и 
бактериолошке загађености. Процеси и фазе прераде воде имају одговарајуће објекте: 
аератор, филтер станицу, подземни резервоар и пратеће објекте потребне за овакву намену 
објеката. Вода се хлорише на доводу воде у резервоар. Примењен је гасни хлоринатор.  

Прерада воде је просечног капацитета 1500 l/s. 
 
Резервоари воде у систему врше четири резервоара, један ниски и три висинска.  
Ниски резервоар "Штранд" (са котом дна резервоара 76.0 m н.в., котом максималног 

нивоа воде 80.0 m н.в. и запремине 10.000 m3) налази се у кругу прераде "Штранд". Висински 
резервоари су: "Транџамент" (са котом дна резервоара 128.0 m н.в., котом максималног 
нивоа воде 132.0 m н.в. и запремине 4.000 m3), "Чардак" (са котом дна резервоара 146.0 m 
н.в., котом максималног нивоа воде 150.0 m н.в. и запремине 2х350 m3) и "Институт" (са 
котом дна резервоара 141.0 m н.в., котом максималног нивоа воде 145.0 m н.в. и запремине 
15.000 m3). 
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У оквиру водоводног система функционишу и два висинска резервоара у Сремским 
Карловцима и то "Дока" (са котом дна резервоара 146.0 m н.в., котом максималног нивоа 
воде 150.0 m н.в. и запремине 1.000 m3) и "Черат" (са котом дна резервоара 197.0 m н.в., 
котом максималног нивоа воде 200.0 m н.в. и запремине 600 m3). 
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 Закључци 
 

• Капацитети изворишта (од око 1700l/s) покривају потрошњу, али треба наставити 
активности на проширењу постојећих капацитета изворишта и истраживања и 
реализације нових потенцијалних изворишта. 

• Санитарна заштита изворишта није потпуно обезбеђена.  
• Прерада воде функционише при горњој граници искоришћености у часовима вршне 

потрошње. 
• Виши квалитет и стабилност прераде воде, обезбедиће се увођењем озонирања и 

третмана на ГАУ филтрима.  
• Доминантну улогу у изравнању потрошње воде има постојећи резервоар „Штранд“ и 

треба наставити са реализацијом проширења капацитета изградњом још једног 
резервоара од 10.000 m3. 

• Изравнање потрошње воде треба да преузме у већој мери и постојећи резервоар 
„Транџамент“ и треба наставити са реализацијом проширења капацитета изградњом 
резервоара од 10.000 m3. 

• Резервоар, прве висинске зоне, "Институт" капацитета 15.000 m3 треба, због свог 
висинског положаја, дефинисати као "базни резервоар" за снабдевање водом виших 
зона. 

• Треба наставити са изградњом резервоара виших зона снабдевања.  
• Треба наставити са изградњом дистрибутивне водоводне мреже, али и са заменом 

старе и дотрајале водоводне мреже као и мреже реализоване од АC цеви. 
 

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ И АТМОСФЕРСКИХ ВОДА   
 

Постојећи канализациони систем, ужег градског подручја, реализован је у Новом 
Саду, Петроварадину и Сремској Каменици. 

Канализационим системом укупно прихваћене воде упуштају се директно у Дунав.  
На подручју Новог Сада градски канализациони систем је генерално општи, са 

заједничком одводном мрежом за отпадне и атмосферске воде. Систем је подељен на два 
слива: "северни" и "јужни" градски канализациони слив, који се завршавају са главним 
црпним станицама ГЦ 1 и ГЦ 2.  

 
Северни градски канализациони слив је величине око 950 ha и на овај слив  су 

оријентисане отпадне и атмосферске воде простора северно од Футошке улице, Јеврејске 
улице и Булевара Михајла Пупина и јужно од канала ДТД Нови Сад-Савино Село. 

У оквиру овог сливног подручја налазе се и привредне зоне "Север II" и "Север III" 
(зоне секундарних и терцијалних делатности, лука, пристаниште и слободна зона). 

Главна црпна станица ГЦ 2 капацитета је 10,50 m³/s. 
Реципијент укупних вода је Дунав, непосредно низводно од ГЦ 2. 
 
Јужни градски канализациони слив је величине око 800 ha и на овај слив  су 

оријентисане отпадне и атмосферске воде простора јужно од Футошке улице, Јеврејске улице 
и Булевара Михајла Пупина и јужно од канала ДТД Нови Сад-Савино Село. 

Сливно подручје овог канализационог слива оптерећују отпадне воде из насеља 
Ветерника и Футога. 

Главна црпна станица ГЦ 1 капацитета је 10,50 m³/s.  
Реципијент укупних вода је Дунав, непосредно низводно од ГЦ 1. 
 
Слив отпадних вода Клиса реализован је, на принципу сепаратног одвођења, само за 

отпадне воде на подручју насеља Клиса.  
На канализациони систем Клиса оријентисане су и отпадне воде  насеља Шангај.  
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Изграђени канализациони систем Клиса састоји се од две релејне и једне главне црпне 
станице, које су повезане транзитним колекторима и секундарном канализационом мрежом. 

Капацитет главне црпне станице Клиса је 120 l/s.  
Реципијент отпадних вода је Дунав, непосредно низводно од изворишта воде "Ратно 

острво". 
Слив атмосферске канализације привредне зоне "Север IV" састоји се од 

атмосферског колектора дим. 250/150 cm и црпне станице. 
Црпна станица север IV капацитета је 4,50 m³/s. 
Реципијент атмосферских вода је Дунав, непосредно низводно од изворишта воде 

"Ратно острво". 
 
Слив Роков поток је величине око 300 ha и обухвата општи канализациони систем 

Петроварадина и сепаратне канализационе системе за отпадну воду Сремске Каменице, 
Буковаца и КБЦ Института. 

Овај слив данас није у потпуности изграђена и заокружена целина 
Црпна станица Роков поток капацитета је око 3,6 m³/s. 
Реципијент атмосферских вода је Дунав, непосредно низводно од изворишта воде 

"Петроварадинска ада". 
Важно је напоменути да се отпадна вода упушта у реку Дунав без претходног 

третмана, на свим поменутим уливима. 
 
Атмосферске воде, на подручјима где је спроведено сепаратно одвођење отпадних 

вода, се одводе, на бачком делу ужег градског подручја, преко атмосферске канализационе 
мреже, отворених уличних канала и отворених канала у оквиру мелиорационих сливова, 
односно, на сремском делу ужег градског подручја  преко атмосферске канализационе 
мреже, отворених уличних канала и фрушкогорских потока. 

 
Мрежа и објекти 
Канализациона мрежа за одвод отпадне и атмосферске воде на подручју ужег градског 

подручја веома је разноврсна по димензијама, квалитету, врсти материјала и дужини 
експлоатације. Заступљени су стари зидани канали, керамичке, бетонске, азбест-цементне и 
пластичне цеви и армирано-бетонски колектори разних облика (правоугаони, потковичаст, 
јајаст и др.), димензија од 116/60 cm до 240/400 cm. 
 На бачком делу ужег градског подручја, на левој обали Дунава и јужно од канала ДТД 
Савино Село-Нови Сад реализована је општа мрежа канализационог система која 
функционише преко два сливна подручја и то преко северног и јужног градског 
канализационог слива. На подручјима где је спроведено сепаратно одвођење отпадних вода, 
мелиорациони системи и Фрушкогорски потоци прихватају и оријентишу прихваћене 
атмосферске воде у реку Дунав.  
 
Карактеристике мелиорационих система на подручју Града Новог Сада 
 
Ред. 
бр. 

Назив одводног 
система 

Површина 
система у ha 

Укупна 
дужина свих 
канала 

Густина 
постој. мреже 
m/ha 

Дужина гл. 
одв. канала 
m 

Укупан 
капацитет 
пумп.ст.м3/s 

1 2 3 4 5 6 7 
1. "Визић" 2.618 27.651 10,56 7.419 0,932 
2. "Сукова бара" 3.886 26.836 10,20 7.881 1,042 
3. "Ветерник" 1.386 17.478 12,61 4.746 0,630 
4. "Телеп" * 960 10.642 11,09 4.977 0,496 
5. "Сајлово" * 1.043 11.109 9,50 5.223 0,700 
6. "Бегеч"-гравит. 106 800 7,55 800 - 
7. "Бегеч" 4.680 - 2,45 11.500 2,000 
8. "Врбак" * 1.529 26.290 17,19 5.515 1,000 
9. "Ратно острво" * 2.180 54.661 25,07 8.391 3,000 
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10. "Ковиљ" 3.354 52.940 15,78 14.873 1,925 
11. "Дунавац" 8.475 88.573 10,45 15.343 3,575 
12. "Рутавица" 740 1.650 2,23 1.650 - 
13. "Јегричка" II 29.722 150.000 5,10 - - 

* - Мелиорациони системи на ужем градском подручју Новог Сада. 
 
Карактеристике сливова фрушкогорских потока на подручју Града Новог Сада 
 
Ред. 
бр. 

 Шандровац Камењарски 
поток * 

Каменички 
поток * 

Новоселски 
поток * 

Роков 
поток * 

Селиште 

1. Површина 
слива у ha  

 
579,00 

 
981,00 

 
1.005,00 

 
1.600,00 

 
3.073,00 

 
1.697,00 

2. Макс.коли-
чина воде у 
m3/s 

 
 

13,10 

 
 

18,80 

 
 

7,50 

 
 

41,50 

 
 

19,00 

 
 

13,20 

3. Густина 
одводне 
мреже m/ha  

 
 

10,63 

 
 

6,43 

 
 

3,49 

 
 

6,60 

 
 

3,66 

 
 

2,66 

4. Дужина 
главног  
потока m  

 
 

5.400,00 

 
 

6.105,00 

 
 

4.770,00 

 
 

8.800,00 

 
 

9.050,00 

 
 

4.500,00 

5. Дужина 
потока m  

 
- 

 
- 

 
1.100,00 

 
- 

 
2.200,00 

 
- 

 
* - Фрушкогорски потоци на ужем градском подручју Новог Сада 
 

Закључци  
На основу извршене анализе стања одвођења отпадних и атмосферских вода може се 

закључити следеће:  
• На ужем градском подручју постоје општи и сепарациони канализациони 

системи.  
• Отпадне воде се генерално не пречишћавају до захтеваног квалитета, у односу на 

квалитет који захтева реципијент, односно, не врши се стандардизација 
технолошке отпадне воде пре упуштање у канализациони систем. 

• Периферни секундарни колектори су поддимензионисани за кишу са повратним 
периодом од две године у трајању од 20 минута.  

• Стара канализациона мрежа у центру не задовољава ни капацитативно ни 
функционално и треба да се постепено изврши њена замена.  

• Преоптерећеност старе мреже може да изазове поплаве ниских терена и 
сутеренских просторија.  

• Разлог за плављења у новијим стамбеним блоковима треба тражити у 
недовољном броју сливника. Код ефикасног одводњавања на сваких 30 m2 
површине треба да функционише један сливник, што није случај у садашњој 
блоковској и уличној мрежи сливника.  

• Испуштање отпадне воде у речне токове и дренирање непречишћене отпадне 
воде у подземље представља санитарни проблем, који треба решити изградњом 
постројења за пречишћавање и изградњом канализационог система тамо где то 
није случај.  

• Одржавање уличне отворене каналске мреже и уличних ригола, на просторима 
где је реализована, није задовољавајуће, овим се стварају лоши евакуацијски 
услови и долази до изливања атмосферске воде на ниске терене.  
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 ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА 
 
  Угроженост подручја од поплава 
 

Алувијална раван и алувијална тераса налазе се испод највишег опаженог водостаја из 
1965 године, са осмотреним водостајем +778cm, односно, са оствареним апсолутним 
водостајем од 79,51 m н.в.  

Најугроженији део подручја Града Новог Сада припада првобитној инундационој 
површини Дунава, односно, алувијалној равни. То су изразито ниски терени поред Дунава, 
брањени насипима.  

Ове површине су угрожене при појави високих водостаја Дунава, не само директном 
могућношћу плављења пробојем насипа, него и провирном водом и водом која се процеђује 
кроз насипе.  

Честа је појава да се,  при појави високих водастаја, јавља угроженост, ових ниских 
приобалних подручја и од подземне воде. 

На подручју лесне терасе подземним водама су угрожене само природне депресије и 
ниски терени који се користе као обрадиво земљиште.  

У приобална насеља која су угрожена подземним, процедним и провирним водама 
Дунава спадају: Футог, Нови Сад, Ковиљ, Сремска Каменица и Петроварадин.  

Скоро сва насеља у границама Града Новог Сада на левој обали Дунава угрожена су 
подземном водом.  

Заштита од подземних вода у оквиру насељених места обезбеђује се издизањем терена 
насипањем, реализацијом отворене каналске мреже и појачаним црпљењем воде у детаљној 
каналској мрежи.  

У приобалном подручју подземне воде су у коорелацији са водостајем Дунава. При 
високим водостајима Дунава, воде Дунава се дренирају у подземље и повишавају ниво 
подземних вода. За време ниских водостаја, Дунав дренира подземне воде и снижава ниво у 
приобаљу.  

Постојећи мелиорациони системи у нормалним хидролошким приликама снижавају 
ниво подземних вода.  

При коинциденцији појава висококог водостаја Дунава, високих подземних вода и 
појаве кишног периода, на најнижим деловима сливних подручја, а нарочито у приобаљу 
Дунава, долази до преоптерећености каналске мреже мелиорационих система, која није у 
стању да савлада површинске воде са слива. У оваквој ситуацији долази до изливања на 
околне просторе.  

Постојећи мелиорациони системи димензионисани су са модулом одводњавања од, 
просечно, 0,6 l/s по хектару, под условом да се атмосферске воде могу задржати четрнаест 
дана на пољопривредним површинама у вегетационом периоду.  

Период појаве високих подземних вода преклапа се са кишним периодом, чиме је 
отежана ситуација за истовремено одвођење површинских и подземних вода.  
 
  Стање одбрамбеног система од високих вода Дунава 
 

Подручје Града Новог Сада може се поделити у пет касета:  
- касета I -  од Челарева до локализационог насипа "Ветерник", 
- касета II - обухвата бачки део Новог Сада, јужно од канала ДТД, почиње од 

локализационог насипа "Ветерник" а завршава се код преводнице у Новом 
Саду, 

- касета III - овој касети припада техничка деоница одбране Нови Сад - Ковиљ, 
- касета IV - обухвата сремски део града, са потесом одбране: Лединци - Сремска Каменица 

и део техничке деонице одбране Сремска Каменица - Петроварадин. Овај део 
техничке деонице завршава се код потока Селиште,  
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За одбрану од високих вода Дунава, ужег градског подручја, најважније су касете II, 

III и IV.  
У оквиру касете II налази се око 8,5 km реконструисаног насипа поред Дунава, 3 km 

нереконструисане обале поред канала, 2,5 km обалоутврде на Дунаву, 1,2 km обалоутврде на 
каналу и 2,9 km дужине локализационог насипа "Ветерник".  

Данас је овај локализациони насип испресецан саобраћајницама, тако да не може у 
потпуности преузети функцију заштите без већих интервенција.  

Техничка деоница одбране Нови Сад - Ковиљ има више осетљивих тачака дуж 
одбране, као што су:  

- пумпна станица технолошке воде "Нафтагаса",  
- пумпна станица расхладне воде ТЕ-ТО, 
- испуст расхладне воде,  
- испуст и пумпна станица "Калиште" мелиорационог система "Ратно острво", 
- испуст и пумпна станица "Ковиљ I" мелиорационог система "Ковиљ",  
- испуст и пумпна станица "Ковиљ II" мелиорационог система "Дунавац",  
У периодима одбране од поплава на ова места треба обратити пажњу и успоставити 

сталну контролу на тим тачкама.  
Касета IV - припада сремском делу града и састоји се из више посебних целина.  
Дужина одбрамбеног насипа на подручју ове касете износи:  

- Врбара   400 m, 
- Сремска Каменица  970 m, 
- Петроварадин          2.650 m. 

 
Прва деоница почиње код Каменарског потока, а завршава се насипом и зидом дуж 

леве обале Новоселског потока.  
Деоницом насипа Врбара, брани се од поплава пут за Беочин, изграђен у току поплаве 

1965. године. Насип код окретнице у Сремској Каменици и зид дуж Новоселског потока 
изграђени су 1976. године. 

Прва деоница штити од поплава пут и ниске делове Сремске Каменице.  
Друга деоница почиње од Новоселског потока, а завршава се код зидина Тврђаве. 

Овај насип штити ниске терене Сремске Каменице од поплава.  
Петроварадин и доња Тврђава бране се од поплава обалоутврдом између два моста, 

насипом железничке пруге и насипом за одбрану од поплава који брани радну зону "Исток" и 
насеље Садови насипом Марија Снежна.  

На потесу одбране од Каменичког потока до Роковог потока слабе тачке на које треба 
обратити пажњу у периоду поплаве су:  

-  поток Шандоровац, 
-  Каменарски поток, 
-  Каменички поток, 
-  Новоселски поток,  
-  прелив из пумпне станице отпадне воде у Сремској Каменици, 
-  испусни колектор канализације Петроварадина,  
-  Роков поток.  
На основу анализираног стања одбране од високих вода Дунава, може се закључити 

да постојећа одбрана не обезбеђује потребну заштиту од високих вода Дунава, на ужем 
градском подручју, а у односу на постојеће квалитативне и квантитативне карактеристике 
насипа. 
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  Закључци  
На основу извршене анализе стања одбрамбеног система од поплава може се 

закључити следеће:  
• Приоритет на одбрани од поплава на ужем градском подручју је надвишење кеја 

и реализација одбране на десној обали Канала. 
• Локализациони (секундарни) насип "Ратно острво" испресецан је саобраћајним 

правцима и не може у потпуности да служи као заштита од низводних продора. 
• Локализациони (секундарни) насип "Ветерник" нема довољну висину да служи 

као заштита Новог Сада од узводних продора.  
• Заштитни појас, предвиђен Законом о водама или према посебним условима од 

стране ЈВП „Воде Војводине“, треба сачувати у предвиђеној ширини у граду и 
насељеним местима. 

• Основу заштите од поплава у наредном периоду представљаће, на највеће делу 
површина угрожених поплавама, линијски системи за пасивну заштиту, тј. 
одбрамбени насипи. 

• Будућа одбрана од високих вода (ужег градског подручја) предвиђа реализацију 
одбране за заштиту од хиљадугодишње (0,1%) високе воде.  
Ова одбрана ће се реализовати као стална одбрана за заштиту од 
стогодишње(1.0%) високе воде са сталним или мобилним надвишењем до 
коначне одбране. 

• Основну територијалну целину, која се брани од високих вода, представља 
касета. 

• За смањење директних и индиректних штета од поплава, примењиваће се 
неинвестиционе мере на просторима угроженим поплавама: спречавање изградње 
у угроженим или неадекватно заштићеним зонама. 

• У оквиру касете, која представља заокружену заштићену целину, систем заштите 
од спољних вода треба комбиновати са системима за одводњавање и 
наводњавање. 

• Услов за обезбеђење ефикасности система за заштиту од поплава и уређење 
водотока представља њихово континуално и систематско одржавање, доградња и 
реконструкција у фази експлоатације. 

• Услов за остварење укупних позитивних ефеката система за заштиту од поплава и 
уређење водених токова представљаће и заштита од ерозије и бујичних токова. 

 

 
3.4.3. EНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 
 
Енергетски систем Новог Сада базиран је на два велика централизована система: систем 

снабдевања електричном енергијом (електроенергетски систем) и систем снабдевања 
топлотном енергијом, који у себи саджи два система-топлификациони и гасификациони.  

У мањој мери је заступљено коришћење енергије биомасе (углавном огревно дрво), док 
се остали енергетских ресурси- сунчева енергија, енергија ветра, геотермална енергија 
користе тек спорадично, са потрошњом која је занемарљива у односу на укупну енергетску 
потрошњу на подручју града. 

 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ СИСТЕМ 
 
Снабдевање електричном енергијом врши се из јединственог електроенергетског 

система Србије, путем хидро и термоелектрана и преносних трансформаторских станица 
напонских нивоа 400/220/110 kV и 110/35(20) kV које даље преносе електричну енергију до 
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дистрибутивних трансформаторских станица и потрошача. Снабдевање електричном 
енергијом је поуздано и квалитетно у постојећим условима. 

Основни објекат за снабдевање је  трансформаторска станица (ТС) 400/220/110 kV 
"Нови Сад 3" која је лоцирана на левој страни пута Нови Сад - Бачки Јарак. Ова ТС је 
надземним далеководима 110 kV повезана са седам преносних ТС напонског нивоа 
110/35(20) kV. Поред ових ТС, на територији Новог Сада се налази и седам дистрибутивних 
ТС 35/10(20) kV које су са ТС 110/35 kV повезане углавном надземним 35 kV далеководима. 

У саставу електроенергетског система налази се и Термоелектрана-топлана (ТЕ-ТО) 
"Нови Сад", која је  повезана директно на 110 kV далеководни систем и представља 
најзначајнији енергетски објекат на територији Новог Сада.  

Средњенапонска (10 и 20 kV ) мрежа и дистрибутивна нисконапонска мрежа (0.4 kV) су 
на градском подручју изграђене скоро у целини као подземне (кабловска), а у насељима 
надземно са краћим кабловским деоницама или одцепима. Својим теxничким 
карактеристикама, средњенапонска и нисконапонска мрежа одговарају заxтевима за 
континуитетом и сигурношћу снабдевања потрошача електричном енергијом. 

Дистрибутивне ТС 10/0.4 и 20/0.4 kV су најчешће грађене као монтажнобетонске, од 
предфабрикованиx бетонскиx елемената. У местима у околини Новог Сада велики је број 
стубниx ТС монтиран на челично-решеткастим порталима и стубовима.  

На територији града налазе се и 110 kV и 35 kV далеководи. Сви далеководи имају своју 
зону заштите, у којој је посебним условима забрањена изградња објеката и садња средњег и 
високог растиња и воћки.  

Сви електроенергетски објекти на подручју града задовољавају услове заштите и не 
утичу негативно на квалитет животне средине. 

 
Проблем преласка далековода преко стамбених подручја 

Неконтролисана изградња објеката на подручју Адица и Ветерника деведесетих година 
прошлог века довела је до угрожавања постојећих далековода који прелазе преко ових 
подручја. Постојећи 110 kV далековод који повезује ТС "Нови Сад 3" и ТС "Нови Сад 7 - 
Јужни Телеп" (преко ТС "Нови Сад 1-Лединци") је значајан за снабдевање електричном 
енергијом великих стамбених зона на Телепу и Адицама. Преко подручја Адица и Ветерника 
такође прелази и 35 kV далековод, а многобројни објекти се налазе и испод планираног 
коридора за будући 110 kV далековод који би повезивао ТС "Нови Сад 3" и ТС "Нови Сад 7-
Јужни Телеп".  

Градњом објеката испод далековода на многим местима су прекршени технички 
прописи који одређују минимално дозвољено сигурносно одстојање и висину између 
објеката и проводника. Тиме су угрожени становници под далеководом, онемогућено је 
редовно одржавање далековода, а отежана је и интервенција екипа за одржавање у случају 
хаварије. Последњих година искристалисало се решење које подразумева одустајање од 
планиране трасе и изградњу новог далековода по траси постојећег 35 kV далековода, на већој 
висини. Међутим, док се не стекну услови за изградњу новог далековода (депоседација 
земљишта за стубове, измена урбанистичког плана, финансирање изградње итд.), овај 
проблем остаће као један од највећих у функционисању електроенергетског система града. 
 

Планирани капацитети електроенергетског система у 2030. години износе око 550 MVA. 
Да би се они остварили потребно је извршити следеће интервенције у електроенергетском 
систему: 

- прелазак са тростепеног на двостепени систем трансформације напонског нивоа 
електричне енергије,  

- изградња нових преносних трансформаторских станица и проширење капацитета у 
постојећим, 

- обезбеђивање коридора за планиране далеководе 110 kV,  
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- могућност измештања далековода 35 kV и њихово каблирање у регулацијама улица 
- реконструкција свих ТС 35/10 kV у разводна 20 kV постројења, 
- потпуно каблирање средњенапонске  20 kV мреже,  
- прелазак свих ТС 10/0.4 kV за рад на 20 kV нивоу и могућност изградње подземних 

ТС, 
- изградња претежно кабловске нисконапонске мреже и мреже јавне расвете у свим 

постојећим и планираним улицама. 
 
 

СИСТЕМ СНАБДЕВАЊА ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ 
 
Снабдевање топлотном енергијом града Новог Сада врши се из два централизована 

система (гасификациони и топлификациони) и путем индивидуалних ложишта (локално). 
У деловима града са вишепородичним становањем преовлађује топлификациони 

систем, док  делови града са мањом густином становања и индустријске зоне користе 
гасификациони сиситем за снабдевање топлотном енергијом. 

 

ТОПЛИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ 

 
Топлификациони систем се састоји од основног топлотног извора термоелектране-

топлане ТЕ-ТО "Нови Сад" и шест топлана. Топлане углавном користе природни гас као 
основни енергент. ТЕ-ТО  је повезним вреловодом повезана са главном разделном станицом 
(ГРС), а преко ње и са ТО "Исток" и ТО "Југ". ТО "Исток" и ТО "Север" су повезани 
магистралним вреловодом, док ТО "Запад" ради аутономно. Из топлана полази главна 
вреловодна мрежа до подручја са претежно вишепородичним становањем, где се грана у 
дистрибутивну мрежу све до подстаница које се углавном налазе у сутерену или приземљу 
стамбених зграда.  

Проблема у раду има једино топлана ТО  "Север" која је преоптерећена и треба је 
растеретити прикључењем на ТЕ-ТО "Нови Сад"  или доградњом нових котловских 
јединица. Топлана ТО "Запад" ради аутономно и ограничена је на околно подручје. 
 

У домену топлификационог система предвиђа се повећање топлотног конзума на око 
1250 МW у наредном планском периоду. Раст овог конзума се мора пратити изградњом 
потребних капацитета у ТЕ-ТО "Нови Сад" и топланама, као и проширењем основне и 
разделне вреловодне мреже. Потребно је извршити следеће интервенције у 
топлификационом систему: 

- реконструкција и проширење ТЕ-ТО “Нови Сад”, 
- проширење капацитета у свим топланама, а посебно у ТО “Југ”, ТО “Запад” и 

ТО“Мишелук”, 
- изградња повезног вреловода од  ГРС до ТО „Север“ и од ТО „Север“ до ТО 

“Запад”, 
- Повезивање ТО „Запад“ и ТО “Југ” изградњом недостајуће трасе вреловода дуж 

Булевара Европе. 
 

ГАСИФИКАЦИОНИ СИСТЕМ 

 

Гасификациони систем је преовлађујући систем снабдевања топлотном енергијом на 
територији Града Новог Сада. Овим системом покривени су делови града са претежно 
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породичним становањем, као и делови индустријских зона. Основни објекат за снабдевање је 
магистрални гасовод високог притиска који долази из правца Госпођинаца. Од овог гасовода 
изграђени су огранци који снабдевају ГМРС у ТЕ-ТО „Нови Сад“, ГМРС „Нови  Сад 1“, 
ГМРС „Нови Сад 2“ и сремску страну града- ГМРС "Победа-Петроварадин", ГМРС 
"Мишелук" и ГМРС "Каменица". Од сваке ГМРС полази гасоводна мрежа средњег притиска 
до мерно-регулационих станица (МРС). Ове МРС заузимају габарите од око 10x10m и 
заштићене су оградом.  

Дистрибутивна гасоводна мрежа изграђена је од сваке МРС до мерно-регулационог сета 
који се обично налази на фасади објекта крајњег потрошача. 

Снабдевање топлотном енергијом свих садржаја се одвија несметано, а сви 
термоенергетски објекти раде уз поштовање безбедоносних услова које важе за врсту 
инсталације која се односи на цеви под притиском. Ови објекти не утичу негативно на 
квалитет животне средине. 

 
У градском гасификационом систему очекује се пораст потрошње од око 75% у 

наредном планском периоду. Због тога је потребно реконструисати и повећати капацитет у 
гасоводној мрежи средњег притиска и предвидети изградњу нове мреже за планиране 
садржаје на Мишелуку, Шумицама и у новим деловима Петроварадина и Сремске Каменице. 
 

Уштеда енергије и заштита животне средине коришћењем обновљивих извора 
енергије 

 
Очекује се да ће у наредном периоду све већу улогу имати обновљиви извори енергије 

(ОИЕ), чијом ће се применом знатно повећати степен заштите и ниво квалитета животне 
средине.  

- Употребом ОИЕ и правилном термичком изолацијом објеката могу се направити 
уштеде од око 15% укупне енергетске потрошње на подручју града. 

- За остваривање уштеде потребно је, пре свега, повећати термичку изолацију 
постојећих објеката и примењивати стандарде европске уније у изолацији нових 
објеката. 

- Потребно је субвенционисати куповину топлотних соларних колектора на подручју 
града за ефикасну употребу соларне енергије. 

- Стимулисати употребу штедљивих сијалица у домаћинствима и заједничкој 
потрошњи. 

- Предвидети изградњу постројења за био гас у склопу депоније комуналног отпада. 
- Предвидети изградњу мале хидроелектране на преводници на Каналу ДТД. 

 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

 
Телекомуникациону мрежу на подручју града Новог Сада чине ПТТ систем, кабловски 

дистрибутивни систем (КДС), систем мобилне телефоније, систем јавних и комерцијалних 
радио и телевизијских мрежа, Интернет провајдери и остали интерни системи 
(телекомуникациони системи у војсци, МУП-у, ЕПС-у, банкама, комуналним предузећима 
итд.).  

Систем фиксне телефоније и кабловски дистрибутивни систем 
Телекомуникациони систем Новог Сада базиран је претежно на систему који се састоји 

из телефонских централа и телефонске мреже на градском подручју и у насељима. 
Телефонска мрежа на ужем градском подручју изграђена је углавном каблирањем. Већина 
централа у граду је дигитализована, чиме је побољшан квалитет и обим услуга које пружају 
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потрошачима. Поред система телефоније, на подручју Града је почела изградња и кабловског 
дистрибутивног система (КДС), који је досад углавном био изведен надземно. 
 

Систем мобилне телефоније 
Систем мобилне телефоније је веома заступљен на подручју Града Новог Сада преко 

својих центара мобилне телефоније, антенских стубова и базних станица. Целокупно 
насељено подручје на територији Града је покривено сигналом мобилне телефоније чиме је 
омогућена квалитетна услуга корисника. 

Процењује се да рад телекомуникационих објеката на подручју града не утиче 
негативно на квалитет животне средине. 

У наредном периоду се планира развој телекомуникационог система у складу са 
најсавременијим технолошким достигнућима. 

Предвиђа се развој система по областима-изградња телефонских аутоматских централа, 
поштанских центара и подземне мреже каблова, изградња јединственог кабловског 
дистрибутивног система и постављање нових радио и ТВ предајника, репетитора и 
антенских стубова мобилне телефоније. 

Будућа телекомуникациона мрежа градиће се углавном од оптичких каблова, који ће 
омогућити пренос сигнала великог капацитета. Нови оптички каблови повезиваће чворне и 
регионалне центре, односно транзитне (од којих ће једна бити у Новом Саду) и локалне 
централе. 

Изградњу нових антенских система мобилне телефоније потребно је планирати у 
складу са свим законима, правилницима и препорукама који дефинишу ову област, 
придржавајући се при том свих мера заштите животне средине. 
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3.4.4. ЗЕЛЕНИЛО НОВОГ САДА 

 
На подручју Новог Сада у равничарском и фрушкогорском делу заступљене су 

планинске шуме које захватају северну и јужну падину Фрушке горе, низијске шуме које се 
налазе у равничарском делу Бачке, и ритске шуме које се налазе непосредно уз Дунав у 
плавном подручју. Према статусу и начину газдовања шуме су: производне, заштитне и 
шуме са посебном наменом. Највећи део производних шума налази се у алувијалној равни уз 
Дунав.  

 Шуме са посебном наменом чине шуме Националног парка "Фрушка гора". Режим 
заштитне зоне има фрушкогорско пригорје на подручју од десне обале Дунава до шумовите 
границе строге заштите Националног парка "Фрушка гора". 

 Заштитне шуме су приградске шуме, имисионе шуме и шумски потези уз аутопут 
Нови Сад - Београд. Имисионе шуме захватају подручја непосредно уз индустријску зону, 
депонију отпадака и потезе уз канал Дунав-Тиса-Дунав. Најзначајније просторе заштитних 
шума чине подручја намењена парк-шумама: Каменичка и Петроварадинска ада, које су у 
функцији рекреације, спорта и заштите изворишта. Према биолошкој, амбијенталној 
вредности ови простори су најзначајнији. 

 Део заштитних шума атара на североисточном делу Новог Сада обухватају тополике 
Института за тополарство. Осим заштитне, ове шуме имају научно-истраживачку улогу. 

Зелени коридори евидентни су уз саобраћајнице, железничке пруге, канале, стрме 
терене, обална подручја и друге површине.  

Веће зелене површине обухватају просторе Камењара, Каменичке аде, Штранда, 
Каменичког парка, Рибњака, Ковиљско-петроварадинског рита. 

Сегменти линијског зеленила су неуједначени и испрекидани. Зелени заштитни појас 
јужно од железничке пруге код Новог Сада у функцији је само у делу парка код железничке 
станице. Изоловани тополици на северном делу града недовољно су умрежени.  

 Постојећи уређени и делимично уређени паркови не покривају подједнако подручје 
града. 
 
 

Табела  Паркови у Новом Саду 
Централни градски парк  175,41 hа  
1. Каменички парк 38,71  
2. Петроварадинска тврђава 137,70  
Зонски паркови 50,55 hа  
1. Футошки парк 9,58  
2. Дунавски парк 4,70  
3. Парк код железничке станице 4,76  
4. Лимански парк 12,93  
5. Универзитетски парк 5,94  
6. Пионирска шума 13,96  
Парк – шуме 282,53 hа  
1. Рибарско острво 25,55  
2. Каменичка ада 131,20  
3. Петроварадинска ада 125,78  
                                       Укупно:  509,81 hа  
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У табели  су дати подаци о постојећим зеленим површинама (ha) у Новом Саду, 

Петроварадину и Сремској Каменици разврстаним по категоријама зелених површина. 
 

Категорија 
Нови Сад 

(Бачка 
страна) 

Петроварадин Сремска 
Каменица 

Укупно по 
категоријама

Паркови, јавни вртови, 
отворени зелени простор 39,25 3,07 32,84 75,16 

Зелени простори у оквиру 
простора специфичне намене 176,80 54,43 1,44 232,67 

Путеви / Зеленило 
саобраћајница 29,43 0,73 0,95 31,11 

Зелене површине у зони 
становања 1.177,21 222,22 255,51 1.654,94 

Зелене површине културно-
историјског значаја 9,55 3,23 0,72 13,50 

Зелене површине уз водене 
токове 324,97 5,90 6,55 337,41 

Зелене површине око јавних 
објеката 341,07 11,82 56,39 409,29 

Рубно зеленило 470,22 31,84 42,01 544,07 
Укупно по деловима града 2.568,51 333,24 396,41 3.298,15 

Извор података: Студија зеленила, 2009. 
 
 Коридори. Западни полукружни коридор започиње парк-шумом и купалиштем 
"Шодрош" и уз канал западно од Телепа, тангира Ново насеље са спортским парком 
"Бистрица". Даље ка североистоку, налазе се широки простори спортског центра "Мајевица", 
Новог гробља и Епархије. Ка северу коридор сече канал ДТД и спаја се са северним 
полукружним потезом и прати аутопут повезујући заштитно зеленило индустрије, 
туристичко-спортско рекреативних површина и улазних праваца у град. 
 На сремској страни налазе се три коридора: Алибеговац - Каменички парк, 
Алибеговац - Карагача и Везирац - Петроварадински рит. Повезујући зеленило Фрушке горе 
правцима ка северу, односно ка подунављу ови коридори повезују разне намене, гробље, 
болнички центар, школе, рекреативне садржаје, пратећи конфигурацију терена. 
 
 Заштитно зеленило. Издужени лонгитудални правци заштитног зеленила на подручју 
Новог Сада су правци исток – запад, који се налазе уз железничку пругу и канал ДТД, док 
шири и ужи правци између појединих радних зона такође треба да оформе чврсте 
неиспрекидане потезе зеленила. 
 

Зелени потези уз поток. Долине већина фрушкогорских потока - Каменарског, 
Каменичког, Новоселског и Роковог потока природни су носиоци вегетације. Осим линијског 
везивања зеленило има заштитну улогу од ерозије. 
  
 Улично зеленило. У односу на значај саобраћајница, дужину и ширину, издваја се 
зеленило уз примарне правце - булеваре као вишередни дрвореди или традиционално 
озелењене улице. Секундарне улице такође су носиоци вегетационих линијских структура – 
дрвореда, травних трака, живица. Озелењени простори испред карактеристичних објеката, 
шири простори око вишепородичног становања као и мале предбаште стамбених објеката 
допуњују улично зеленило. Скверови, раскрснице, саобраћајне петље, места су 
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декораативног и функционалног обликовања. Поједини дрвореди носиоци су 
препознатљивости улице: липе, копривић, кестен, стабла воћака и других врста.  
 
 Зелени заштитни појасеви садрже воћњаке, шуме, расаднике и друго ваншумско 
зеленило обликовано у виду дрвореда или компактних пејзажних целина.  
 
 Заштићена природна добра су непроменљиви елементи који се могу мењати само у 
складу побољшања функције околног зеленог простора. 

 Постојеће градске и приградске шуме имају приоритетно рекреативну функцију са 
превођењем у виши узгојни облик уз замену плантажа топола врстама природне 
потенцијалне вегетације. Континуитет зелених потеза леве обале на градској територији 
Новог Сада спроводи се путем елиптичних потеза и међусобних веза (шире регулације 
саобраћјаница) и клинова који уводе зеленило са обале Дунава у градско ткиво. Спољни, 
најшири полукружни потез, спроводи се ивицом грађевинског подручја и чини основу 
зеленог заштитног појаса око града.  
 У Новом Саду евидентиране су следеће категорије зелених површина: 
 - јавно зеленило, сачињено од паркова, скверова и уличног зеленила,  
 - зелене површине у оквиру других намена (образовање, спорт, индустрија и др.), 
 - заштитни појасеви у оквиру грађевинских зона.  
 Мерило заступљености вегетације најјасније је изражено заступљеношћу паркова и 
уличног зеленила. Овим категоријама поклања се већа пажња при неговању и допуни 
вегетације.  
 Према структури заступљеност зеленила (паркови и улично зеленило) је веома 
различито. Најквалитетнији паркови уједно се и најредовније одржавају - Дунавски, 
Футошки, Лимански и парк Института у Сремској Каменици. 
 Евидентирано стање зеленила у Новом Саду не одговара потребама становника како 
по квалитету тако и по нивоу неговања, нарочито, парковских површина. Структура 
заступљености вегетације иде од сасвим младог садног материјала, затим меких лишћара док 
је квалитетна, дуговечна вегетација парцијално заступљена. Организованост уличног 
зеленила је врло различита или уопште није спроведена, тако да није могуће очекивати 
повезивање зеленила у свим деловима града.  
 Заштитни појасеви су веома скромног обима или најчешће и не постоје. Изузетак су 
подручја уз Дунав и канал ДТД.   

Повезаност појединих озелењених целина као и њихова компактност, чини основу 
функционалног зеленила града. На јужном подручју града (сремска страна) потребно је 
путем зелених клинастих зона ширине 100 дo 400 m повезати шуме Националног парка са 
подунавском вергетацијом. Повезивање треба спроводи дуж долина потока, на стрмим 
гребенима, ширим појасевима уз саобраћајнице и другим видовима озелењених простора. 

Код реконструкције постојећих зелених коридора треба уклонити привремене објекте 
и уважавати правце пешачког и бициклистичког кретања. Мрежа пешачких и 
бициклистичких стаза треба да користи постојеће као и планиране зелене коридоре. 

Код подизања нових зелених коридора и вишенаменског коришћења избор врста и 
начин садње треба прилагодити примарној намени (заштитни појасеви, заштитне шуме, 
паркови и др.), а у зависности од величине простора могућа је изградња и садржаја за 
рекреацију. 

Ради очувања линија обале у потпуности треба задржати аутохтону приобалну 
вегетацију, мочварне и барске системе у одговарајућим пропорцијама и ширинама. Однос 
простора високе вегетације у односу на травњаке треба да износи 60 : 40%. Уређење 
простора треба усагласити са преовлађујућом наменом у односу на положај и изучене 
биолошке вредности. При томе треба тежити формирању структурно разнородних, 
вишеспратних састојина, а избор преовлађујућих врста дрвећа и шибља треба да одговара 
природној потенцијалној вегетацији. Дуж стаза аутохтоног пејзажа и на рекреационим 
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ливадама треба користити разноврснији избор врста дрвећа и шибља, а на местима где је то 
могуће треба формирати визурне тачке (из шуме и унутар шуме). 

При реконструкцији и подизању нових заштитних шума потребно је садити  
пионирске врсте на клизиштима, еродираном земљишту, напуштеним депонијама смећа, 
запарложеним земљиштима која нису приведена намени и другим површинама.  

Плантаже топола треба сукцесивно заменити вреднијим врстама и врстама које 
одговарају природној потенцијалној вегетацији станишта. 

Унутар градских шума крчење треба спроводити ради промене врста дрвећа или 
узгоја облика, отварања рекреационих ливада, изградње различитих типова стаза и објеката 
који служе газдовању шумама. 
 На влажним и воденим подручјима могу се формирати природни рибњаци, излов рибе 
из природних мрестилишта, и обављати техничке интервенције (нпр. продубљивање и 
чишћење зараслих бара) искључиво у функцији њиховог одржавања, заштите и евентуалне 
пренамене у рекреативне сврхе.  
 
 

3.4.5. ОТПАДНЕ ВОДЕ НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА8 
 
 
 Опште карактеристике индустријских отпадних вода и утицај садржаја на одабрани 
процес пречишћавања градских отпадних вода и услове упуштања у јавну канализацију 
захтевају поуздане податке о количини и садржају отпадних вода најзначајнијих загађивача и 
на изливима у реципијент и регистровање нових корисника канализације отпадних вода и 
утврђивање количине и њихових отпадних вода. 
 
 

Особине и количине отпадних вода концентрисаних загађивача 
Најважнији концентрисани загађивачи вода у Граду Новом Саду су насеља, 

индустрија, хемијске лабораторије, аутоперионице, хемијске чистионе, бензинске пумпе, 
термоенергетски објекти и у пољопривредној зони објекти за узгој стоке. Најзаступљенији 
загађивачи вода баве се продајом, одржавањем и поправком моторних возила, али они нису и 
највећи загађивачи вода. Други по бројности су предузећа која се баве производњом 
прехрамбених производа, пића и сточне хране, затим производња хемијских производа итд. 
Установљени реципијенти отпадних вода загађивача су: градска канализација, водоток, 
септичке јаме и лагуне. 

Учешће индустријских отпадних вода у градским отпадним водама износи ≈ 17% 
индустријске и 83% комуналне отпадне воде. Поређењем података дневног протока по 
делатности индустрије утврђено је да су првих пет делатаности: производња нафтних 
деривата, производња хемијских производа, производња прехрамбених производа, 
производња погонских машина и производња предива и тканина. 

Анализом података масеног протока органских материја одређених преко BPK и HPK 
по изливима отпадних вода у реципијент закључено је да се код истих загађивача, који своје 
отпадне воде испуштају у реципијент користећи неколико излива, масени протоци органских 
материја крећу у широком границама. Посебно је то изражено код излива где се испуштају 
мешавине различитих типова отпадних вода (најчешће расхладне и санитарне или расхладне 
и атмосферске).  

                                                 
8 ПМФ,  Департман за хемију, Катедра за хемијску технологију и заштиту животне средине  
   у Новом Саду, 2008. 
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У укупном органском оптерећењу отпадних вода које настају на територији града 
Новог Сада индустрија учествује са 8,4 % рачунато преко BPK5 или са 9,9 % рачунато преко 
HPK.  

Значајан негативан утицај неадекватног предтретмана отпадних вода (неоптимизован 
рад постојећих таложника) рефлектује се и на квалитет индустријских отпадних вода у 
погледу садржаја суспендованих и таложивих материја.  

Највећа количина суспендованих материја потиче од делатности обраде стакла, 
порцелана, керамике и осталог (52%), затим од производње прехрамбених производа, 
производње хемијских производа итд. 

Када су у питању површински активне материје (PAM), установљено је да највећи део 
ових материја потиче од комуналних отпадних вода, тј. од становништва, а сам садржај PAM 
у индустријским отпадним водама је највећи у северном градском канализационом сливу. 
Највеће оптерећење PAM отпадних вода потиче од производње хемијских производа и од 
производње прехрамбених производа, где је садржај ових материја обзиром да су теже 
микробиолошки разградљиве потребно редуковати на минималну количину. 

Главни извор оптерећења отпадних вода мастима и уљима представља становништво. 
Највећи продуцер масти и уља у отпадним водама је прехрамбена индустрија (34%) од 
укупног оптерећења отпадних вода мастима и уљима. 

Највише оптерећене нафтом и минералним уљима су отпадне воде рафинерије нафте, 
хемијске индустрије, металне индустрије и радионица за поправку саобраћајних средстава. 
Присуство нафте и минералних уља у индустријским отпадним водама резултат је 
неоптимизованог рада свих сепаратора у фабрикама који служе за издвајање нафте и 
минералних уља из отпадних вода и непостојање прописа о крајној диспозицији минераних 
уља из сервисних радионица или индивидуалне замене моторних уља у аутомобилима. 

Када је у питању оптерећење индустријских отпадних вода тешким металима, 
најоптерећеније отпадне воде, посматрано са аспекта делатности потичу од "производње 
изоловане жице и каблова", "производње нафте и деривата", "производње амбалаже" итд. 
Металопрерађивачка предузећа су највећи продуцери цинка, док су предузећа која се баве 
галванском заштитом метала и која користе хромне боје у штампи највећи продуцери хрома 
у отпадним водама. Индустрија која се бави производњом изоловане жице и каблова највећи 
је продуцер олова. Међутим, поређењем са оптерећењем градских отпадних вода оловом, 
установљен је већи масени проток у односу на изливање олова из индустрије. Претпоставка 
је да је ово повећање оптерећења оловом у градским отпадним водама последица сагоревања 
бензина и спирања са плочника. 

На основу досадашњих резултата утврђено је да је индустрија која је заступљена на 
подручју територије Града Новог Сада разноврсна и захтева пажљив одабир технологија за 
предтретман отпадних вода пре њиховог испуштања у заједничку канализацију и крајњег 
заједничког третмана. Генерално посматрано већина постројења за предтретман не ради 
оптимално, а један број уопште не ради, што има значајан утицај на квалитет ефлуената који 
се испуштају у градску канализацију. Поред тога, већина индустријских погона има збирну 
канализацију (технолошку, санитарну, а често се и расхладне отпадне воде каналишу 
заједно), при чему се у индустријским погонима не примењују мере штедње или рационалне 
употребе воде. Са друге стране, решавањем предтретмана одређеног (малог) броја 
индустријских погона, може се појединачним предтретманима, када су у питању лако 
таложиве материје, тешки метали, постићи одговарајући квалитет отпадних вода. 

 
Особине и количине отпадних вода на градским изливима у реципијент 
 
На основу резултата мониторинга отпадних вода на изливима канализације, период 

2000-2002. година, установљено је да се највећа количина отпадних вода испушта преко 
градских црпних станица ГЦ-1 (49 136 m3/dan) и ГЦ-2 (45 706 m3/dan), при чему се највећа 
количина индустријских отпадних вода испушта преко северног слива, тј. црпне станице ГЦ-
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2 (7 825 m3/dan). У сливове црпних станица "Клиса и "Роков поток" испуштају се тако рећи 
занемарљиве количине индустријских отпадних вода. 

Са повећањем падавина у зависности од слива градских отпадних вода расте и дневна 
количина отпадне воде, при чему је установљен пораст количине таложивих материја са 
повећањем атмосферског талога код северног и јужног градског слива отпадних вода. 
Значајно је и да се количина суспедованих материја незнатно повећава код датих сливова, 
при мањој количини атмосферских падавина док при већим падавинама њихова количина 
опада од 29-88 %. 

Највеће органско оптерећење (изражено преко HPK и BPK5) индустријских и градских 
отпадних вода (заједно становништва и индустрије) испушта се у северни слив преко црпне 
станице ГЦ-2. 

Поред органских материја, највеће оптерећење индустријских и градских отпадних 
вода суспендованим материјама установљено је такође у северном сливу градске 
канализације, тј. на градској црпној станицици ГЦ-2. 

Највеће оптерећење отпадних вода таложивим материјама даје индустрија која 
испушта отпадне воде у северни слив, тј. преко градске црпне станице ГЦ-2 у Дунав. 

Највеће оптерећење градских отпадних вода таложивим материјама је измерено на 
градској црпној станици ГЦ-1. 

Индустрија испушта у северном градском сливу, тј. преко градске црпне станице ГЦ-2 
највеће оптерећење PАМ у Дунав, док су сличног реда оптерећења PAM градске отпадне 
воде северног и јужног слива, тј. у градским црпним станицама ГЦ-1 и ГЦ-2. 

Највеће оптерећење мастима и уљима од индустрије се преко северног слива (црпна 
станица ГЦ-2) испушта у Дунав. Становништво представља главни извор оптерећења 
градских отпадних вода мастима и уљима. Утврђено је да је највеће оптерећење отпадне воде 
нафтом и дериватима у сливу црпне станице ГЦ-2 (значајан пораст оптерећења од 1979. 
године до 2002. године). У сливу канализације ЦС "Роков поток" забележен је пад 
оптерећења у истом временском интервалу услед смањеног ангажованог капацитета 
индустрије која је користила уља за хлађење при обради метала. 

Генерално посматрајући, оптерећење отпадних вода тешким металима (бакар, цинк, 
олово, хром, никл) по сливовима канализације у великој мери зависи од ангажованог 
капацитета индустрије. Најоптерећенији је северни слив градске канализације. 

Поред чињенице да су на територији Града Новог Сада смештени и тзв. "скривени 
загађивачи" који део отпадних вода (са значајним садржајем токсичних компоненти) 
испуштају у површинске реципијенте а део у канализацију, испуштање непречишћене 
комуналне и индустријске отпадне воде у Дунав резултира његовом значајном деградацијом 
низводно од Новог Сада. 
 
 

Биланс оптерећења отпадне воде загађујућим материјама 
Упоредна анализа прикупљених података кроз три временска периода обухвата: 

- период када је индустрија радила пуним капацитетом (I временски период), 1979–1992. 
година, 
- период када је индустрија радила са сниженим капацитетом, због санкција и ратних сукоба 
(II временски период) 1992–2000. година, и 
- 2000–2002. година (до краја септембра месеца) (III временски период) послужила је као 
основа за добијање података о максималном оптерећењу градских отпадних вода.  
 

Анализа количина и особина отпадних вода 2006/2007 

Испитивање отпадних вода града Новог Сада за период 2006/2007 године обухватио је 
испитивања отпадних вода у четири циклуса: јесењи, зимски, пролећни и летњи. 

Анализом су обухваћена испитивања следећих врста отпадних вода:  
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а) домаће отпадне воде-отпадне воде од становништва;  
б) мешовите отпадне воде-домаће и индустријске и  
ц) отпадне воде индустријских и других загађивача. 

  а) Мерење количине и места узорковања домаћих отпадних вода извршена су на 
следећим локацијама: јужни градски слив (црпна станица “Ветерник”, отпадне воде насеља 
Футог и Ветерник) и слив Север IV (црпна станица “Клиса-главна”, отпадне воде насеља 
Клиса). 

б) Мерење количине и места узорковања мешовитих отпадних вода извршена су на 
следећим локацијама: јужни градски слив (црпна станица ГЦ-1) и северни градски слив 
(црпна станица ГЦ-2). 

ц) Мерење количине и места узорковања отпадних вода индустријских и других 
загађивача извршено је у следећим индустријама: "АМБ ГРАФИКА", "КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР", 
"АЛБУС", "НОВОСАДСКА МЛЕКАРА", "НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА", ЈКП "ЧИСТОЋА", "ХЛЕБ", 
ЈГСП "НОВИ САД", НИС-РАФИНЕРИЈА НАФТЕ "НОВИ САД", "ДОО ИНДУСТРИЈА МЕСА МАТИЋ",  
"НЕОПЛАНТА" и "КОТЕКСПРОДУКТ". 

Узорковање и испитивање домаћих отпадних вода (у трајању од једног дана) и 
мешовитих отпадних вода (у трајању од седам дана) извршена су у сва четири циклуса. 

Отпадне воде индустријских загађивача узорковане су и испитиване у два циклуса 
(јесењи и пролећни), при чему је за сваког загађивача испитивање трајало један дан. 

За све три врсте отпадних вода узимани су узорци у току 24 часа, пропорционални 
протоку.  

У домаћим отпадним водама, поред протока, одређивани су следећи параметри: 
температура ваздуха, температура воде, боја, мирис, видљиве материје, pH, HPK на 
неисталоженом узорку, HPK на исталоженом узорку, BPK5 на неисталоженом узорку, BPK5 

на исталоженом узорку, таложиве материје (након 2h), органски део талога, неоргански део 
талога, суспендоване материје, органски део суспендованих материја, испарљиве органске 
материје, суви остатак, жарени остатак, губитак жарењем, фосфати, укупан фосфор, укупан 
азот, органски азот, нитрити, нитрати, амонијак, уља и масти и детерџенти. 

У мешовитим отпадним водама, осим параметара који су одређивани у домаћим 
отпадним водама, извршена је анализа на следеће параметре: бакар, цинк, хром (VI), хром 
укупан, олово, никл, жива, нафта и минерална уља. 

Осим параметара анализираних у домаћим отпадним водама, у отпадним водама 
појединачних излива индустријских загађивача извршене су анализе следећих параметара: 
- хром (АМБ ГРАФИКА), радиоактивност (КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР), бакар, цинк, хром, олово, никл 
(АД НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА), нафта и минерална уља (ЈГСП НОВИ САД), нафта и 
минерална уља, бакар, цинк (НИС-Рафинерија нафте Нови Сад), натријум, хлориди, сулфати 
(ДП КОТЕКСПРОДУКТ). 

Протоци отпадне воде на изливима канализације одређивани су на основу времена 
рада пумпе и њеног капацитета. Протоци отпадне воде код појединачних индустријских 
загађивача одређени су на основу мерача протока (у индустријама које су имале уграђен 
мерач: НИС-Рафинерија нафте Нови Сад и ДП КОТЕКСПРОДУКТ) и процене на основу 
захваћене воде, коришћењем података од корисника канализације. 

Анализа података је урађена по следећим упитима: 
• количина отпадне воде по изливима, загађивачима, делатности загађивача, реципијенту 
отпадних вода и локацији излива; 
• масене протоке за све параметре (HPK, BPK, суспендоване материје, масти и уља, метале 
итд.) по изливима, загађивачима, делатности загађивача, реципијенту и локацији излива. 
 
НАПОМЕНА: Индустрије АД »Агрохем«, ДД »ХИНС« и АД »НИТ« нису радиле, тако да нису 
узорковане ни њихове отпадне воде. Од Индустрије меса »Матијевић« није добијен потврдан 
одговор за приступ фабрици и узорковању отпадних вода. Услед искључења пумпи на 
изливима градске канализације у време обилних падавина није извршено мерење протока 
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следећим данима: ГЦ-1 (12. 02. и 10. 05. 2007. године ГЦ-2 (12. 02., 09. 05. и 10. 05. 2007. 
године). 
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Количине и особине отпадних вода 2006/2007 
Сакупљени подаци анализа количине отпадних вода које испуштају анализирани 

појединачни индустријски загађивачи и отпадних вода на изливима градске канализације 
обухватају: 

1.  приказ података за количине отпадних вода по изливима,  
2. приказ података за количине отпадних вода по загађивачу,  
3.  приказ података за количине отпадних вода по делатности загађивача, 
4. приказ података за количине отпадних вода према локацији испуста у реципијент. 

 
Подаци по испустима: обухватају средњу вредност (за радне дане), средњу вредност 

за радне и нерадне дане (за интервал), максималне вредности, минималне вредности и 
укупан број мерења за анализиране периоде. На основу средњих вредности за интервал врши 
се израчунавање масених протока загађења на годишњем нивоу (нпр. HPK, BPK, 
суспендоване и таложиве материје, детерџенти, метали итд.). 
Испусти отпадних вода су категорисани према следећим групама: 
• Испуст технолошких отпадних вода (Т)–отпадне воде које потичу из производње, од прања 
опреме и радног простора; 
• Испуст расхладних отпадних вода (Р)–испуштене воде које служе за хлађење технолошке 
опреме, производа или из рециркулационих расхладних система; 
• Испуст санитарних отпадних вода (С)–воде које настају у предузећу од употребе воде у 
санитарне сврхе (од припреме хране, одржавања личне хигијене радника на локацији 
предузећа и фекалне отпадне воде); 
• Испуст атмосферских вода (А)–воде које се спирају са радних површина и кровова при 
атмосферским падавинама и каналишу у неки од реципијената (градска канализација, 
индустријска канализација, водоток). Ове воде могу бити загађене, ако се на тим 
површинама неправилно складиште сировине или производи или таложе суспендоване 
честице из производње; 
• Испуст збирних отпадних вода који представљају мешавину горе наведених типова 
отпадних вода. 

Број излива у градску канализацију са технолошким отпадним водама је у односу на 
укупну количину отпадне воде малобројан (10%), при чему је број излива где су помешани 
сви типови отпадних вода, тзв. збирних отпадних вода висок (88%). 

На основу добијених података утврђено је да су највећи продуцери отпадних вода 
следеће индустрије: 

 
- ДП Рафинерија нафте »Нови Сад«, 
- АД »Новосадска фабрика кабела«, 
- Клинички центар Нови Сад, 
- ЈКП »Чистоћа«. 
 

На основу података сумарних количина и података о квалитету отпадних вода по 
црпним станицама сливова градских отпадних вода (ЦС ГЦ-1, ЦС ГЦ-2 и ЦС Клиса-главна) 
за предходни период 2000-2002. година и 2006/2007 година закључено је: 
- на сва три излива примећен је пораст количина отпадних вода који је највише изражен на 
изливу црпне станице Клиса-главна. 
- детектован садржај органских материја у отпадној води одређен преко BPK и HPK у 
јужном и северном сливу виши је у односу на садржај органских материја измерених у 
периоду 2000-2002. година. Порасту органског оптерећења градских отпадних вода на левој 
обали Дунава доприноси прикључење канализационог система у Фотогу и Ветернику. На 
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сливу црпне станице Клиса-главна, поређењем података за ова два периода, установљен је 
нижи садржај органских материја у отпадној води. 
- садржај масти и уља у отпадним водама је значајно нижи у односу на предходни период и 
то на сва три излива. Овакви резултати су у највећој мери последица примењених метода 
анализе масти и уља. У предходним периодима испитивања, коришћена је гравиметријска 
метода уз коришћење диетил-етра као растварача.  

Познато је да овај растварач има способност растварања не само масти и уља него и 
осталих органских супстанци, што може да утиче на резултат анализе у смислу добијања 
већих вредности. У периоду 2006/2007. година, укупна уља и масти одређени су методом 
инфрацрвене спектроскопије уз примену растварача угљен-тетрахлорида.  

Применом ове методе омогућено је прецизније одређивања укупног садржаја масти и 
уља. 

Имајући у виду да мониторингом отпадних вода у 2006/2007 години нису обухваћене 
анализе количина и особина отпадних вода свих регистрованих, појединачних индустрија, за 
прогнозу стања су преузети подаци свеобухватнијег мониторинга извршеног у периоду 2000-
2002. година. 

На основу пројектованог стања количина отпадних вода индустрије утврђено је да 
годишња количина потребе индустрије за водом износи 10 653 920 m3. Не рачунајаћи 
расхладну воду у термоелектрани, која неће ни имати утицај на будуће постројење 
запречишћавање отпадних вода. Практично, повећање утрошене воде биће у односу на 
садашње стање следеће: 

Пројектована количина - стварна утрошена количина = повећање потрошње воде без 
мењања структуре индустрије и проширивања капацитета 10653920 - 5919648 = 4734232 m3. 
Овај податак се може употребити под условом да се индустрија врати на пређашњи пун 
капацитет производње, а да при том не промени технологију и не уведе никакву 
рационализацију воде у производњи. То значи да 5-то дневна недељна количина отпадних 
вода ће се повећати за 18937 m3/дан или посматрано за целу недељу то износи 13150 m3/dan. 

Удео анализиране индустрије у укупном оптерећењу отпадних вода износи 1470 kg 
BPK/дан и 2956 kg HPK/дан, међутим, обзиром да као што је напоменуто анализом нису 
обухваћене све индустрије, преузима се податак из 2000-20002. године о уделу индустрије у 
укупном оптерећењу отпадних вода што износи 1687 kg BPK/дан. Ако се пође од 
предпоставке да ће повећање потрошње воде изазвати адекватну количину органског 
оптерећења то значи да ће органско оптерећење отпадних вода индустрије износити 3031 kg 
BPK/дан или ће се повећати за 1344 kg BPK/дан. Исти рачун примењен је за израчунавање 
оптерећења за HPK и оно би се повећало за 1782 kg HPK/дан. 

Претпоставка је да ће индустрија, када достигне пун капацитет повећавати обим 
производње за 3% годишње до 2021 године. Ово ће условити повећање органског 
оптерећења за још 2500 kg BPK/dan, под условом да се не промени струкура производње у 
односу на данашњу. 

За анализу будућег стања узета је у обзир измерена количина отпадних вода за град 
Нови Сад и насеља која имају канализацију, а прикључена су на градски колектор и додата је 
израчуната количина за насеља која немају канализацију (Каћ и Будисава) а која ће по плану 
бити прикључена на будуће централно постројење код Каћке петље. 

За анализу будућег стања количине и органског оптерећења комуналних отпадних 
вода за Каћ и Будисаву пошло се од броја становника по последењем попису и усвојених 
норми за оптерећење воде по еквивалентном становнику (ES) од 60 g BPK/становник и 100 g 
HPK/становник и количини воде од 150 l/становник.  

На основу свих података усвојено је да оптерећење отпадних вода града Новог Сада 
треба рачунати на основу вредности BPK, јер је доминатна прехрамбена индустрија 
(изграђене су две нове месне и кланичне фабрике: Индустрија меса Матијевић и Индустрија 
меса Матић). 
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Прорачунати и измерени параметри указују да је укупно органско оптерећење 
отпадних вода града Новог Сада 500 000 ES. 
 
 

3.4.6. КОМУНАЛНИ ОТПАД И ДЕПОНИЈЕ  
 

 Активности на регионалном и локалном нивоу  
 Национална стратегија управљања комуналним отпадом усвојена 2003. године од 
стране Владе Републике Србије дефинисала је дугорочну концепцију и основну оријентацију 
у погледу рационалног управљања отпадом, у контексту одрживог развоја и заштите 
животне средине. 
 Интегрални систем управљања отпадом обухвата сакупљање, трансфер, одређени 
третман, рециклажу, поновљену употребу и коначно одлагање, на начин који неће утицати на 
квалитет животне средине. 
 Националном стратегијом управљања комуналним отпадом дефинисан je предлог о 
формирању регионалних депонија на основу територијалног принципа и броја становника. 
Овакво стратешко опредељење подразумева интегралан систем управљања отпадом, 
заснован на активној сарадњи локалних власти. 
 Студија просторног размештаја регионалних депонија и трансфер станица на 
подручју АП Војводине предлаже формирање региона за управљање отпадом, са обухватом 
две или више суседних општина, а локална самоуправа ће се определити о припадности 
одређеном региону. Прелазак на овај систем одлагања отпада захтева и израду низа 
законских и реализацију организационих и институционих мера. 
 У правцу реализације постављеног циља просторног размештаја регионалних 
депонија и трансфер станица на подручју АП Војводине утврђeни су критеријума за 
лоцирање регионалних депонија и трансфер станица, утврђене су потенцијалне локације 
регионалних депонија и трансфер станица, сачињен је предлог мера и активности за 
релизацију предложених локација. 
 Основни принципи управљања отпадом подразумевају постизање одрживог 
развоја у односу на коришћење природних ресурса, одлагање отпада најближе месту његовог 
генерисања, уважавањем регионалног приступа управљања отпадом, принцип 
предострожности код примене мера за спречавање деградације животне средине, утврђивање 
приоритета у пракси управљања отпадом (превенција и редукција отпада на месту настанка, 
поновна употреба отпада за исту или другу намену, рециклажа отпада, искоришћење отпада-
компостирање и сл. и одлагање отпада), примену најадекватније опције у контексту заштите 
животне средине, али и добијања највеће добити, уз економски прихватљиве инвестиције и 
одговорност произвођача за стварање отпада у погледу својих производа, што би утицало на 
састав и особину производа, смањење количине отпада на месту настанка и стварање 
могућности за рециклажу отпада. 
 

Критеријуми рационалног и функционалног размештаја регионалних депонија 

 Критеријуми рационалног и функционалног размештаја регионалних депонија су:  
-  мрежа насеља, број насеља по општинама, размештај насеља, размештај центара, број 
становника и саобраћајна повезаност, 

-  заштићена подручја (заштићена природна добра, непокретна културна добра) и 
туристичке зоне и подручја, 

-  водопривредна инфраструктура, 
-  рељеф, педолошке карактеристике земљишта, размештај шума, 
-  подаци о геологији, хидрогеологији и инжињерско-геолошким карактеристикама 
подручја и климатске карактеристике (падавине, температура и ветрови), 
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- планирани инфраструктурни системи, пре свега, електроенергетски и 
термоенергетски, 

-  посебни услови, као што су постојеће управљање комуналним отпадом, активности на 
изградњи санитарних депонија и технологија санитарног одлагања отпада, 

-  власнички односи над земљиштем који не опредељују избор макролокације (локације) 
регионалне депоније, али дају препоруке у том смеру. 

 Синтезом се издвајају општи услови за лоцирање регионалних депонија и трансфер 
станица. 
 Регион за управљање комуналним отпадом представља функционалну целину. 
Основне полазне претпоставке за формирање региона чине број становника, број општина и 
насеља и њихова међусобна саобраћајна повезаност. 
 Регион треба да обухвати подручје са најмање 200 000 становника, да постоји добра 
саобраћајна повезаност унутар региона, да има услова за што већи обим директног 
транспортовања (оптимално 20 km), као и да највећа дужина транспорта на релацији 
трансфер станица-регионална депонија не буде изнад 80 km. Такође, регион треба формирати 
тако да, дугорочно посматрано, буде омогућен организован обухват минимално 80% отпада 
који се генерише унутар њега. 
 

Избор конкретних локација за депоније и трансфер станице 
 Правилником о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних 
материја (''Службени гласник РС'', број 54/92),у даљем тексту Правилник, прописани су 
критеријуми за одређивање локација и уређење депонија отпадних материја. Депонија 
отпадних материја у смислу овог правилника, јесте санитарно-технички уређен простор на 
коме се одлаже чврст отпад који као отпадни материјал настаје на јавним површинама, у 
домаћинствима, у процесу производње, односно рада, у промету или употреби, а који нема 
својства опасних материја и не може се прерађивати, односно рационално користити као 
индустријска сировина или енергетско гориво. 
 Избор локације за депоније врши се у складу са чл. 3, 4, 5, 6 и 11 Правилника. Поред 
услова наведених овим Правилником, приликом избора локације треба евидентирати и 
посебну пажњу обратити на: стечене обавезе по основу важеће планске и урбанистичке 
документације, као и документације чија је израда у току, постојеће и планиране водозахвате 
за формирање изворишта за снабдевање становништва водом и на непосредну и ужу зону 
заштите изворишта, просторе планиране за изградњу вишенаменских микроакумулација и 
рибњака, просторе планиране за подизање система за наводњавање и одводњавање, као и за 
остале водопривредне објекте од значаја за шире окружење, просторе уз детаљну каналску 
мрежу, активне истражне просторе и експлоатацију поља неметаличних минералних 
сировина, хидрогеотермалне бушотине са њиховом заштитном зоном, постојећу и планирану 
детаљну инфраструктурну мрежу са објектима, појединачна стабла и групе стабала који су 
заштићени као природна добра, природна добра која уживају међународни статус, станишта 
природних реткости од изузетног значаја, непокретна културна добра, квалитет земљишта 
(педолошки састав, бонитет).  
 
 

КОЛИЧИНЕ И СТРУКТУРА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА  
 

 Количина комуналног отпада по становнику која се остварује у Новом Саду износи 
0,90 kg дневно, а годишње 330 kg. У наредном двадесетогодишњем периоду Нови Сад ће 
достићи количину комуналног отпада од 1,2 kg по становнику дневно, што одговара 
просечној дневној количини достигнутој у развијеним европским градовима. 

Просечне дневне количине и структура дневне и годишње количине појединих 
компоненти комуналног отпада које се депонују у Новом Саду и пројектоване количине 
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комуналног отпада по становнику на подручју Града Новог Сада до 2031. године дате су у 
табелама 1. и 2. 

 

 

Табела 1. Просечне дневне и годишње количине појединих компоненти 
                  комуналног отпада које се депонују у Граду Новом Саду  
 

Просечне количине у тонама Компоненте 
дневно годишње 

Структура у % 

Папир 36.5 13323 13.5 
Стакло 4.0 1460 1.5 
Пластика 31.2 1139 11.5 
Метали 5.3 1935 1.9 
Гума 1.7 621 0.6 
Текстил 5.9 2154 2.2 
Органски отпад  178.4 65116 65.8 
Остало 8.1 2957 3.0 
УКУПНО 272.0 99280 100.0 

 
 
Табела 2. Пројектоване количине комуналног отпада по становнику 

      на подручју Града Нови Сад до 20 31 године 
 

Година Просечна дневна количина комуналног отпада по 
становнику - kg 

2001 0.90 
2006 0.96 
2011 1.04 
2016 1.12 
2021 1.20 
2031 1.20 

 
На основу пројектоване количине комуналног отпада по становнику и пројекције 

броја становника Новог Сад до 2031. године, пројекција укупних количина комуналног 
отпада у Новом Саду дата је у табели 3. 

 
 
Табела 3. Пројекција укупних годишњих количина комуналног отпада на 
                 подручју Града Новог Сада до 2031. године 
 

Година Укупна годишња количина комуналног отпада - 
тона 

2001 99280 
2006 112000 
2011 123000 
2016 132000 
2021 141000 
2026 152000 
2031 163000 
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Табела 4. Апроксимативне годишње количине основних компоненти комуналног 
                  отпада до 2031. на подручју Града Новог Сада (тона) 
 

Компоненте 2006 2011 2016 2021 2026 2031 
Папир  15100 16700 17800 19000 200400 21600
Стакло 1700 1800 2000 2100 2300 2400
Пластика 12900 14100 15200 16200 17400 18500
Метали 2100 2300 2500 2700 2900 3100
Гума 700 700 800 800 900 900
Текстил 2500 2700 2900 3100 3300 3500
Органски отпад  73700 81000 86800 92900 99500 105800
Остало 3300 3700 4000 4200 4600 4900
УКУПНО 112000 123000 132000 141000 1513001 160700

 
 
Табела 5. Процењене годишње количине комуналног отпада на подручју  
                 Града Новог Сада и гравитирајућег подруча до 2031. године (у тонама) 
 

Година Град Нови 
Сад 

Гравитирајуће 
подручје 

УКУПНО 

2001 99280 84400 183680
2006 112000 95200 207200
2011 123000 104600 227600
2016 132000 112200 244200
2021 141000 120000 261000
2026 152000 130000 282300
2031 163000 139000 301400

 
Према искуственим показатељима за земље Европске Заједнице, економски је 

оправдано сакупљати отпатке у радијусу од 48 до 58 km, зависно од мреже саобраћајница. У 
односу на садашњу локацију депоније у Новом Саду која заузима централни положај 
депоновања и рециклаже комуналног отпада са ширег подручја, у гравитационо подручје 
Новог Сада у радијусу од 48 до 58 km улази још 11 општина са укупно 331816 становника, 
који живе у 83 насеља. 

 

Табела 6. Број насеља и број становника у гравитирајућем подручју Града Новог Сада 
                  у радијусу од 48 до 58 km у 2008. години 
 

Општина - регион Број насеља Број становника 
Бачка 34 189.158   
Бачка Паланка 14 58 810 
Бачки Петровац 4 14.108 
Врбас 6 44.202 
Србобран  3 17.017 
Темерин 3 28.273 
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Жабаљ 4 26.748 
Срем 49 142.738 
Беочин 8 15.704 
Инђија 11 48.944 
Ириг 12 11.595 
Рума 17 57.713 
Сремски Карловци 1 8782 
УКУПНО 83 331896 

                                                                                             Извор:Општине у Србији 2008  РГС  
 

Број становника у радијусу у коме је економски оправдано сакупљање комуналног 
отпада ради његове рециклаже је 1,21 пута већи од броја становника на подручју Града 
Новог Сада. Услед тога могуће је рачунати са количинама већим од оних које се сакупљају 
на подручју Града Новог Сада за око 85%, будући да се процењује да су количине 
комуналног отпада по становнику на гравитирајућем подручју мање за око 30% него на 
подручју Града Новог Сада (због начина живота, структуре потрошње, величине дохотка и 
др.). 

Процењује се да ће се динамика укупних количина комуналног отпада у 
гравитирајућем подручју до 2031. године кретати истим темпом као и у Граду Новом Саду, 
под утицајем општих развојних трендова, с тим што би се количина комуналног отпада 
дневно по становнику повећала са садашњих 0,70 kg нa 0,90 kg. 

На бази процењених укупних количина комуналног отпада на подручју Града Новог 
Сада и гравитирајућег подручја и структуре комуналног отпада на подручју Града Новог 
Сада, апроксимативне количине појединих компоненти комуналног отпада за Град Нови Сад 
и гравитирајуће подручје приказане су у табели 7. 

 
Табела 7. Пројекција укупних количина појединих компоненти комуналног 
                  отпада на подручју Града Новог Сада и гравитирајућег подручја (t) 
 
Компо 
ненте 

2001 2006 2011 2016 2021 2026 2031 

Папир 24800 28000 30700 33000 35200 38100 40700 
Стакло 2750 3100 3400 3700 3900 4200 4500 
Пластика 21120 23800 26200 28100 30000 32500 37400 
Метали 3490 3900 4300 4600 5000 5400 5700 
Гума 1100 1200 1400 1500 1600 1800 1900 
Текстил 4040 4600 5000 5400 5700 6200 6600 
Орг. отпад 120870 136400 149800 160600 171800 185700 198300 
Остало 5510 6200 6800 7300 7800 8400 9000 
УКУПНО 183680 207200 227600 244200 261000 282300 301400 



 
 

 96

 



 
 

 97

ДЕПОНИЈА ОТПАДАКА У НОВОМ САДУ 
 
Локација за депоновање чврстог комуналног отпада утврђена Генерлним планом 

Новог Сада планирана је као локална на коју ће се у периоду до искоришћења простора 
депоновати комунални отпад са Града Новог Сада. Дефинисана је величина простора, 
положај депоније и услови за уклањање отпадака. Локација предвиђена Генералним планом 
Новог Сада разрађена је Планом детаљне регулације, којим су одређени урбанистичко-
технички услови за коришћење простора депоније, изградњу инфраструктуре, озелењавање и 
уређење комплекса, регулациона и нивелациона решења и остали елементи за израду 
урбанистичко-техничких услова.  
 

Депонија се налази на удаљености од око 6 km северно од центра Новог Сада, у 
непосредној близини раскрснице аутопута Београд–Нови Сад – Суботица и магистралног 
пута Нови Сад – Темерин – Бечеј. Јужна граница депоније удаљена је oko 170 m од аутопута, 
односно западна граница око 430 m од Темеринског пута, односно 700 m од најближих 
стамбених објеката насеља Клисе. На северној страни депонија се граничи са парцелама 
пољопривредног земљишта, а на југу се налази аутопут Београд-Суботица. На јужној страни 
локације налази се бесправно настало насеље. Лоцирана је у природно благој депресији, на 
тлу веома високог нивоа подземне воде. У експлоатацији је више од 35 година. Комплекс 
градске депоније обухвата површину од око 52,4 ha Просечна висина депонованог отпада је 
од 5 до 12.0 m (од 74,5 m n v. до 90 m n. v.).  
 До 2000. године депонија у Новом Саду је била у функцији као делимично 
контролисано сметлиште - депонијски простор је био неограђен, процедне и површинске 
воде су неконтролисано отицале у подземље и суседне водотоке, а депонијски гас био је 
заробљен у телу депоније. С обзиром да су само пар стотина метара удаљени насеље, ауто-
пут и магистрална саобраћајница, 1999. године донета је одлука да се цео комплекс депоније 
санира уз наставак коришћења до коначног попуњавања депонијског простора.  
 Градска депонија је значајан објекат комуналне инфраструктуре града. Одлуком о 
уређивању и одржавању депоније (Сл. Лист Града Новог Сада 2003.), прописани су услови и 
начин одвожења и одлагања сакупљеног отпада на Градској депонији у Новом Саду, начин 
уређивања депоније, технички и други посебни услови за експлоатацију и одржавање 
депоније, начин обезбеђивања континуитета у одлагању и депоновању отпада на територији 
Града Новог Сада и овлашћења органа Града Новог Сада у случају прекида депоновања 
отпада. 
 Санација постојеће депоније обављена је у току 2000. -2001. године према "Пројекту 
санације, рекултивације и затварања сметлишта у Новом Саду". Санацијом су примењене 
неопходне мере заштите животне средине које обухватају: постављање ограде висине 2.5 m 
ободом санираног сметлишта ради спречавања неконтролисаног уласка људи и животиња, 
враћање отпада у границе депоније које су дефинисане Генералним планом Новог Сада, 
измештање трасе мелиорационог канала затрпаног отпадом, изградњу мреже интерних 
саобраћајница за допремање отпада до места одлагања, изградњу система ободних и путних 
канала за евакуацију процедног филтрата и површинске воде са тла депоније, изградњу два 
таложна базена у којима се обавља таложење прикупљене воде, пре испуштања у оближњи 
мелиорациони канал, постављање низа дегазатора-бунара за евакуацију гаса из тела депоније 
и прекривање депонованог отпада интерним материјалом. Обављена је рекултивација дела 
депоније. 

Неопходне санационе мере и начин даљег депоновања отпадака обухватају 
нивелацију површина по сегментима, рекултивацију појединих сегмената прекривањем 
површина слојем инертног и хумусног материјала, несметан приступ свим деловима 
депоније, приступне сервисне путеве, одвођење атмосферских вода са тела депоније ободним 
каналима до реципијента, дренажно прихватање процедних загађених вода из тела депоније, 
таложне базене у којима се обавља процес примарног таложења, тј. пречишћавање дотеклих 
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вода, пре њиховог испуштања у реципијент, ограђивање комплекса депоније у циљу потпуне 
контроле уласка односно изласка из комплекса депоније и спречавања приступа и растурања 
депонованог отпада ван граница комплекса, и рекултивацију садњом заштитног вегетационог 
појаса са јужне и западне стране комплекса и озелењавање затрављивањем. 

Санација, затварање и рекултивација треба да обезбеди спровођење мера које 
обезбеђују заштиту животне средине и здравља становништва, уз рационално коришћење 
расположивог простора и улагања финансијских средстава. Имајући у виду велику површину 
земљишта запоседнуту отпадом, санацијом ће се омогућити ефикасан и рационалан 
поступак, довољан временски период за контролисано санитарно одлагање отпада до 
изградње нове санитарне депоније, сукцесивна набавка прекривеног материјала, фазно 
обезбеђивање и улагање финансијских средстава, фазно затварање и рекултивација, 
контролисано прикупљање свих вода и разблажење пре испуштања у реципијент. 

Циљ уређења простора депоније је безбедно депоновање комуналног отпада, 
коришћење отпадака, смањење количине отпада и простора за његово одлагање.  
 

Рециклажни центар 
 

Сагледавањем пораста количине отпада предузете су одређене активности и мере са 
битним променама у досадашњем приступу у начину третирања отпада. Креирањем нових 
концептуалних прилаза оптимизацији решавања проблема отпадних материја, усвојена је 
стратегија која обувата: превенцију–смањивање количине отпада, рециклажу-враћање 
отпадака у поновни употребни циклус и депоновање нерециклабилног дела отпада. 
 Са циљем максималног искоришћења вредних својстава секундарних сировина у 
Новом Саду је 2002. године постављено постројење за сепарацију и балирање комуналног 
чврстог отпада. Упоредо са секундарном селекцијом на Градској депонији, у граду је 
започета и примарна сепарација секундарних сировина, посредством специјалних 
типизираних контејнера. На тај начин повећан је проценат издвојених секундарних сировина 
и створени су услови за чистије и здравије окружење. 
 У 2002. години, на санираном сметлишту, завршена је изградња постројења за 
сепарацију и балирање отпада. Основне компоненте постројења су: 

- линија за селекцију комуналног чврстог отпада коју чине покретна трака за 
пријем и транспорт отпада, сортирна кабина у којој се обавља издвајање корисних сировина 
и магнетни сепарат за аутоматско издвајање феромагнетних материјала (капацитет линије за 
селекцију је 15 – 20 tona/sat), 

- преса за балирање и увезивање преосталог, несортираног отпада у компактне бале 
(степен смањења запремине је 6-10 пута, капацитет пресе је 20 – 30 tona/sat), 

 - линија за пријем, транспорт и пресовање селектираног рециклабилног материјала. 
Чине је покретна трака за пријем и транспорт отпада и преса за балирање и увезивање. 
Капацитет пресе је 5-10 tona/sat. 
 У основи постројења је једноставан принцип по којем се смеће довози до покретних 
трака које га усмеравају у кабину за сортирање где се мануелно издвајају компоненте отпада 
које се враћају у употребни циклус. Кабина се налази издигнута на платформи и капацитета 
је 20 радника који мануелно на покретним тракама издвајају одређене компоненте из отпада 
и убацују у отворе поред себе који усмеравају убачени отпад у боксове за рециклирани део 
отпада. Постављено је 5 боксова (комора): 3 за папир, 1 за пластику и 1 за стакло. Из ових 
комора издвојене сировине се гурају на покретну траку 1 која их води до пресе за сабијање 
MAC 105 L. Неиздвојени део отпада се покретним тракама 2 води до пресе MAC 108 L где се 
сабија на бале и умотава у жичану мрежу како се не би расипао. На овај начин добијају се на 
једној страни балиране коцке отпада које се даље одлажу на депонију (где се прекривањем 
интерним материјалом завршава процес депоновања) и на другој страни балиране 
секундарне сировине. 
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 С обзиром да је у Граду, упоредо са секундарном сепарацијом, започет и програм 
примарне сепарације отпадног папира и картонске амбалаже, који је остварен кроз набавку 
специјалних типизираних контејнера за папир, заокруживањем процеса примарне и 
секундарне сепарације рециклабилних компоненти отпада у Новом Саду, постигнут је висок 
степен искоришћености секундарних сировина, очувана висока класа квалитета папирног 
отпада, а грађани директно укључени у овај процес, при чему је учињен значајан напредак у 
ширењу њихове еколошке свести о заштити животне средине од штетног дејства депоновања 
и о чувању природних ресурса.  

Депонија комуналног отпада у планској документацији 
 Депонија комуналног отпада је ограђена просторна целина унутар које се налазе 
простор за одлагање комуналног отпада и простор намењен за постројења за неутрализацију, 
рециклажу и прераду отпада.  

Простор за одлагање комуналног отпада подељен је на девет сегмената од С1 –С9.  
На сегментима С1, С3, С4 ,С5, и С6 вршиће се одлагање комуналног отпада до задате 

коте од 90m n.v., а након тога простор ће бити уређен, рекултивисан, покривањем инертним 
материјалом, односно засипањем земљом, а затим садњом вегетације.  

Сегменти С7, С8 и С9 су слободни простор који ће се пунити у наредном периоду и 
довести на ниво до 90 m n.v. као санитарна депонија према прописима и стандардима 
Европске уније.   

Приступна саобраћајница са државног пута II реда Р-120 Нови Сад – Бечеј је веза са 
унутрашњим саобраћајницама и сервисним путевима којима се стиже до одређеног простора 
на депонији.  

У северном делу комплекса депоније, на простору намењеном за изградњу објеката, 
налази се центар за рециклажу и балирање отпада површине 3375 m2.  

 
Површина простора за постројења и објекте  

 депоније - рециклажни центар       9,16 ha  
 Површина за планиране сегменте за одлагање отпада     7,96 ha 
 Површина за сегменте за одлагање отпада код  
 којих се врши пуњење до планиране коте 90,00 m n.v.              18,51 ha 
 Површина за таложне базене и уређаје 
 за пречишћавање износи           1,5 ha 
 

Остале површине су унутрашње приступне саобраћајнице са својим коридорима, 
каналом са заштитним појасом (измештен Свињарев канал) и зеленило.  

Укупна површина простора унутар депоније комуналног отпада износи 52,41 ha.  
Планирана површина за изградњу објеката и постројења за рад санитарне депоније - 

рециклажног центра, лоцирана је у северном делу комплекса депоније, на земљишту на коме 
није било одлагања отпада, а чине је: 

1.  улаз и портирница; 
1а. површина за управну зграду са околним уређењем; 
2. улазна и излазна вага; 
3. хала за сепарацију и балирање отпада са манипулативним простором; 
3а. објекат за смештај радника; 
4. површина за изградњу хала за лагеровање и прераду сировине; 
5. површина за рециклажно двориште са контејнерима; 
6. површине за а) одлагање напуштених возила (паркинг простор)  
 б) плато са пресом за обраду напуштених возила и одлагање; 
7. површина за компостиште; 
8. површине за а) радионице за возила, б) магацин резервних делова; 
 ц) радионица, гаража и праоница за специјална возила; 
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9. површина за радионице, магацински простор и перионицу за специјална депонијска 
возила; 

10. простор за радионице за ремонт и лагеровање контејнера; 
11. простор за енергетски блок (инсталације за коришћење гаса  
 из биотрнова), плинска црпна станица, плинске турбине, горионик 
 за сагоревање, котларница и др.;  
12. површина за антенско метеоролошка осматрања; 
13. интерна станица за снабдевање горивом, паркинг и манипулативни простор; 
14. санитарни чвор и двонаменско склониште; 
15. привремени објекат за псе и мачке задржава се трајно у функцији депоније; 
16. саобраћајнице и приступни путеви, зелене површине и остало. 
 

 
 
 
Мере за смањење и спречавање штетних утицаја на животну средину 

 
 а) Депонија 
 Неопходне мере које имају за циљ заштиту животне средине односе се на: 
-  обезбеђивање одговарајуће количине земље за дневно засипање ( земља која постоји на 

депонији или се довози), 
-  спречавање подизања и разношења честица прашине на радним површинама депоније 

редовним засипањем инертним материјалом, поливањем и редовним прањем саобраћајних 
површина и бетонских платоа, 

-  процену ризика од могућег загађења подземних и површинских вода, увођењем система за 
праћење квалитета подземних вода, 

-  санацију комплекса депоније изградњом дренажног цевовода дуж комплекса ради 
прикупљања и одвођења отпадних вода у таложни базен 1. Из овог базена воде се морају 
исталожити у базену 2, а затим талог неутрализовати и одложити прекривањем инертним 
материјалом, 

-  даља изградња система за отплињавање тела депоније и 
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-  контролисање уласка на депонију у две смене. 
 
 Отпаци угинулих животиња као и отпад из здравствених станица не могу се одлагати 
на Градској депонији док се не изврши неутрализација до нивоа који не представља опасност 
по животну средину и здравље становништва. 
 На Градску депонију не могу се одлагати материјали који изазивају паљење код 
испаравања при температури испод 120оС (бензин, етар, угљен-дисулфид, керозин, уља, 
мазут и сл.). 
 Индустријски отпаци који представљају опасан отпад не смеју се износити на Градску 
депонију. ЈКП "Чистоћа" је у обавези да наложи радној организацији која има такав отпад, да 
га у свом кругу, специјалним третманом преради до нивоа неутралности, пре његовог 
одлагања на сметлиште. 
 Одлагање балираног остатка чврстог комуналног отпада врши се на телу депоније 
чија је то основна намена. Одлагање балираних коцки треба обављати уз њихово 
свакодневно затрпавање инертним материјалом (земља, шут, шљунак и сл.). 
 У летњем периоду (редовно) од стране овлашћене организације, треба вршити 
дезинфекцију возила која довозе отпад. У циљу спречавања ширења заразе редовно вршити 
дезинфекцију и дератизацију на подручју депоније. 
 

 Објекат постројења за сепарацију и балирање комуналног отпада 
 Све манипулативне површине у објекту у којем је смештено постројење, свакодневно 
се морају чистити од расутих чврстих отпадака. 

  Садржај из водонепропусних шахтова треба празнити у возило са цистерном, и исти 
испуштати у постојећи таложник на депонији. 

  У току рада постројења, од стране овлашћене организације, треба вршити контролно 
мерење квалитета отпадних вода из таложника (пре испуштања у реципијент). 
 На местима где може доћи до пожара морају се поставити апарати за почетно гашење 
пожара Ѕ6 и Ѕ9 као и сандук са песком. 
 - Радници који раде на постројењу морају имати сва потребна средства личне заштите. 
Сви радници запослени на депонији морају бити подвргавани редовним лекарским 
прегледима. Радници који раде на грађевинским машинама морају бити стручно 
оспособљени за безбедан рад. 
 - Потребни су редовни прегледи и одржавање постројења од стране овлашћених 
организација. 
 У складу са Правилником о условима и начину разврставања, паковања и чувања 
секундарних сировина ("Сл. гласник РС", брoj 55/01) потребно је спровести мере заштите 
које се односе на пријем отпадака, разврставање, паковање и складиштење. 
 Балиране секундарне сировине се у одвојеним боксовима, привремено, одлажу на 
наткривени бетонски плато, где се чувају до испоруке ради поновне прераде. 
 
 Заштита ваздуха. У току истресања отпада из специјалних камиона на под хале 
могућа је појава прашине, поред транспортне траке. У објекту хале и у кабини за сортирање 
отпада у току врелих летњих дана долази и до ширења непријатних мириса насталих у 
процесу труљења који је лети веома убрзан због високих температура. Негативан утицај 
имају и издувни гасови транспортних возила (камиона) којима се довози отпад, и булдожера 
којима се отпад усмерава на траку. 
 Непријатни мириси који се ослобађају при манипулисању са комуналним отпадом 
неизбежна су последица коју је тешко у потпуности елиминисати.  
 Пошто се истовар и обрада отпада врши у хали прашина и непријатни мириси 
углавном ограничени на њену унутрашњост. У објекту хале треба користити природну и 
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принудну вентилацију. Довод свежег ваздуха у халу треба остварити преко врата и преко 
шупљина на фасади. 
 Кабина за мануелно сортирање отпада мора бити  климатизована. 
 Обрада отпада, његово балирање и затрпавање балираних коцки на телу депоније 
инертним материјалом треба да се ради свакодневно како не би настајеле веће количине 
испарења и његово ширење у околину. 
 У циљу спречавања појава великих количина прашине, нарочито лети, саобраћајне 
површине и сви бетонски платои морају се редовно поливати водом. Разношење прашине 
која се подиже приликом затрпавања балираног остатка отпада инертним материјалом на 
телу депоније треба спречити подизањем заштитног зеленог појаса око депоније. 
  
 Отпадне воде. На простору депоније није изграђена канализациона мрежа која би 
била прикључена на градску канализацију. Санитарне отпадне воде се прикупљају у 
непропусну септичку јаму која се по потреби празни од стране надлежног предузећа. 
 Вода од прања постројења, оцедна вода и муљ из смећа сакупља се и испушта у 
постојеће водонепропусне шахтове постављене уз постројење у хали, одакле се пребацује у 
возило цистерна и одвози и испушта у постојећи таложник на депонији, а затим преко 
преливника упушта у Свињарев канал нови. 
 Одвођење фекалних отпадних вода из двонаменског склоништа треба да буде 
изведено у водонепропусну септичку јаму запремине 10 m3.  
 Атмосферске воде које се спирају са кровова и платоа треба усмерити у новоизграђене 
канале на депонији, а одатле у таложне базене. 
 
 Бука и вибрације. Бука и вибрације се јављају за време истовара сировина из 
специјалних камиона, у току рада преса и транспортних трака постројења, као и булдожера 
који гурају отпад на траке и врше манипулацију са балираним отпадом. 
 Бука која се јавља у кругу депоније потиче од рада постројења, камиона "смећара", 
булдожера и осталих машина које се употребљавају у редовном процесу рада. Хидраулички 
део постројења је смештен даље од главне опреме да би омогућио руковање и затворен је у 
звучно изолован простор у циљу смањења буке. 
 Распростирање буке и њен негативан утицај на околину треба елиминисати 
подизањем заштитног зеленог појаса око депоније и техничким средствима заштите на 
возилима. 
 
 Отпадне чврсте материје. С обзиром да се смеће из камиона истреса на непропустан 
под бетониране хале, а оцедне воде из отпада се каналима усмеравају у непропусне шахтове, 
потребно је свакодневно чистити и  расути чврсти отпад са пода механички сакупљати и 
одлагати на траке за несортирани део отпада који се усмерава на велике пресе за сабијање. 
 Неиздвојени део комуналног чврстог отпада који остане након сепарације и балирања 
у коцке димензија 1100 х 1000 х 1200 mm одлагати на депонију. На самој депонији  вршити 
свакодневно прекривање ових коцки инертним материјалом. 
  Приликом постављања уређаја (биотрнова) за сакупљање депонијског гаса у циљу 
спречавања неконтролисаног спонтаног отплињавања, потребно је урадити анализу ризика 
од пожара и експлозија на депонији. Контрола миграције метана (који се ствара на депонији) 
битна је и ради спречавања оштећења усева са околних површина и околне вегетације. 
 - Досадашњим начином рада на депоновању отпада дошло је до појаве забарених 
површина насталих од веома загађене процедне воде (филтрата) из депонованог смећа. Сем 
тога, део филтрата директно угрожава квалитет подземних вода, обзиром да постојеће 
сметлиште не поседује заштитну водонепропусну подлогу. Хемијски, бактериолошки и 
физичко-механички састав депонијског филтрата може бити 5-10 пута концентрованији него 
што је то случај и са фекалним отпадним водама. Осим тога, у саставу филтрата често се 
могу наћи бактерије које су изазивачи цревних инфективних обољења, туберкулозе, 
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гангрене, црног пришта, тетануса, дизентерије, тифуса, и других болести. Током даљег 
коришћења простора за одлагање комуналног отпада, отпадне воде са депоније из ободног 
канала и дренажног система (након примарног третмана у таложним базенима) треба 
додатно пречистити до одговарајућег нивоа квалитета (биолошким и хемијским методама) 
пре испуштања у реципијент – Шајкашки канал. Приликом санирања постојећег сметлишта 
треба санирати и Свињарев канал који је до сада коришћен за испуштање недовољно 
пречишћених отпадних вода са депоније. 
 - Опасан отпад не сме се депоновати на месту одлагања комуналног отпада. Поступак 
са медицинским отпадом треба да се врши одвојено од свих других видова отпада. Ту врсту 
отпада најбоље је спаљивати у високотемпературним инсинераторима (1100оС) и тек у виду 
инертног пепела може се допремати на санитарну депонију. 
 Отпаци угинулих животиња смеју се одлагати само на посебним местима ван 
депонија, утврђеним Правилником о начину нешкодљивог уклањања и искоришћавања 
животињских лешева ("Сл. гласник РС", бр. 7/81) и Правилником о условима које морају да 
испуњавају објекти у којима се врши нешкодљиво уклањање и прерада животињских 
лешева, кланичних конфиската, отпадака и крви ("Сл. гласник РС", бр. 7/81). 
 Приликом изградње санитарне депоније, обавезно је пре свега придржавати се 
одредаба следећих законских и подзаконских аката: 
 - Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 
48/94, 53/95) који је још увек актуелан, 
 - Закон о поступању са отпадним материјама ("Сл. гласник РС", бр. 25/96), 
 - Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних 
материја ("Сл. гласник РС", бр. 54/92), 
 - Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја 
("Сл. гласник РС", бр. 12/95), 
 - Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних 
сировина ("Сл. гласник РС", бр. 55/01), 
 - Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања 
животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица ("Сл. гласник РС", бр. 
60/94, 63/94). 
 
 Приликом пројектовања санитарне депоније треба (између осталих) имати у виду и 
следеће директиве ЕU: 
 - Директива 75/442/ЕЕС о отпаду, 
 - Директива 75/439/ЕЕС о уклањању употребљених уља, 
 - Директива 89/369/ЕЕС о редукцији загађења из нових градских постројења за 
спаљивање отпада и 89/429/ЕЕС о редукцији загађења из постојећих градских постројења за 
спањивање отпада, 
 - Директива 91/157/ЕЕС о батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце, 
 - Директива 94/62/ЕЕС о амбалажи и амбалажном отпаду, 
 - Директива 2000/76/ЕЕС о спаљивању отпада. 

 
Одлагање, висина слојева и начин прекривања отпадака. С обзиром да се ради о 

површинском начину одлагања отпада ширина радне зоне не сме бити превелика да се не би 
створили услови за подизање велике количине прашине и растурања отпадака, односно за 
повећање загађења околине. 

Целокупна количина отпадака која се у току дана распростре прекрива се инертним 
материјалом који се као и претходни слој сабија булдожером. Дебљина дневног прекривног 
материјала износи 20 cm. Поред дневног прекривања неопходно је и завршно прекривање 
инертним материјалом дебљине 0,2 m и слојем за рекултивацију дебљине 0,2 m. 

За прекривање ћелија на депонији потребно је обезбедити материјал који се састоји од 
песковитог шљунка, заглињеног песка и песковите глине ради спречавања појаве инсеката, 
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смањивање продирања влаге у депонију, спречавање неугодних ефеката и онемогућавање 
разношења одложеног садржаја. 
 

 Озелењавање. Природа технолошког поступка који се спроводи на депонијама 
комуналног отпада (допрема, сортирање, одлагање, компактирање, прекривање инертним 
материјалом) је таква да су поред осталих могућих негативних утицаја депоније и извор 
аерозагађења. У циљу спречавања подизања и разношења честица на већа растојања, 
односно њиховог задржавања у зони комплекса депонија, треба  обезбедити ефикасну 
заштиту затрављивањем новоформираних површина и подизањем вегетационих заштитних 
појасева. За подизање заштитног шумског (вегетационог) појаса при биолошком уређењу и 
условима који владају на локацији контролисаног, санираног сметлишта у Новом Саду 
изабаране су следеће врсте: багрем, топола, жешља, дафина, јоргован и суручице. 

 

 3.4.7. ОТПАД АНИМАЛНОГ ПОРЕКЛА И ОБЈЕКТИ САНАЦИЈЕ 
 

Угинуле животиње и кланични отпаци, уколико се нешкодљиво не уклоне, 
представљају потенцијалну опасност за појаву и ширење заразних болести, они су извор 
загађивања животне средине. Многи узрочници који се налазе у анималним отпадним 
материјама могу релативно дуго да остану у њима витални и да на различите начине доспеју 
у спољашњу средину. Велику опасност представљају нарочито угинуле животиње од зараза 
чији узрочници праве споре, као што је случај са антраксом и шуштавцем9. Према подацима 
у свету и код нас тренутна епидемиолошка-епизоотиолошка ситуација указује да је број 
заразних болести у експанзији. Аспект загађења животне средине је све присутнији јер се 
отпаци клања и угинуле животиње све чешће срећу на дивљим депонијама, крај путева и на 
другим површинама. Анимални отпаци представљају органску материју која се у спољашњој 
средини, на ваздуху разграђује уз стварање гасова непријатних мириса (амонијак, 
сумпорводоник, меркаптан) и других продуката распадања (масне киселине, ароматичне 
киселине) који директно или индиректно загађују животну средину, ваздух, земљиште, воду. 

Са економског аспекта, уколико се отпаци анималног порекла правилно не 
рециклирају прадстављају изгубљену сировину за производњу високо протеинских и 
енергетских хранива, техничке масти или високо калоричног горива. 

 На подручју Града није решено нешкодљиво уклањање животињских лешева и 
кланичних отпадака. Постојећа сточна гробља користе се неконтролисано и на 
незадовољавајући начин са великим ризиком за животну средину и могућност ширења 
заразних болести.  

 Ради правилног сагледавања свих аспеката, неопходно је решити сакупљање, 
складиштење, транспорт и просторно уређење објеката за санацију отпадака анималног 
порекла на подручју Града Новог Сада.  
 
 Просторни услови за реализацију најповољнијег решења проблема одлагања и 
третмана анималног отпада на територији Града Новог Сада 
 

                                                 
9 Спорогене форме узрочника врло су отпорне према факторима спољне средине, па је век њиховог 
преживљавања дуг. У влажном тлу споре B.antracis остају живе до 30 година. Узрочник антракса остаје 
вирулентан у закопаној угинулој животињи у просеку 166 дана. Узрочник бруцелозе живи у тлу 3-4 месеца. 
Узрочник паратифуса остаје жив у сувом тлу 16, а у влажном 17 месеци. Узрочник туберкулозе у закопаним 
плућима говеда пропада после 167, а у цревном садржају после 187 дана. Узрочници ових обољења могу да се 
разнесу на веће удаљености и да контаминирају земљиште. На тај начин долази до стварања антраксних и 
шуштавчевих дистрикта, који представљају велику дугогодишњу опасност за животиње тог подручја, али исто 
тако за здравље људи. 
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 Утврђивање локација за третман анималног отпада може бити у правцу изналажења 
локације на регионалном нивоу за прераду са више организованих пунктова за прикупљање 
што подразумева задовољавање потребе више насеља. За овакав приступ потребно је 
обезбедити усаглашеност свих актера у одлучивању на локалном нивоу и ефикасно 
управљање анималним отпадом. Други приступ је решавање локација за нивоу општине тако 
што локације могу бити у припадајућем атару насеља или у периферном делу грађевинског 
подручја што указује на потребу да се кроз израду урбанистичког плана града то питање 
детаљније разради.  
 Најбитнији квалитет санације отпадака анималног порекла је коришћење специјалних 
технолошких процеса и санитарних правила третмана отпадака, којима се врши заштита 
средине од загађивања, и то подземних и површинских вода, тла и атмосфере. 
 Основно је да при избору локације пункта треба настојати да у близини нема 
значајнијих ресурса подземних и површинских вода, као и да земљиште није атрактивно за 
неку другу сврху. Уколико то није могуће обезбедити, треба рачунати на повећана улагања у 
објекте који ће спречити или смањити утицај загађења на физичке параметре средине, 
нарочито на воде. 
 
 Објекти за решавање анималног отпада 

 
На подручју Града нема изграђених одговарајућих објеката за санацију анималног 

отпада. Сточна гробља која су планирана урбанистчким плановима насеља због високих 
подземних вода и захтева из Правилника о условима који морају да испуњавају објекти у 
којима се врши нешкодљиво уклањање и прерада животињских лешева и кланичких 
конфиската, привремено су решење и један од могућих начина решавања отпадака 
анималног порекла у ванредним условима. Оптималан начин санације отпадака анималног 
порекла обухвата прераду и спаљивање у одговарајућим објектима. 

Најадекватнији вид решења које истовремено обједињава епидемиолошке, 
епизоотиолошке, економске и интересе заштите животне средине је организовано 
нешкодљиво сакупљање угинулих животиња, нејестивих споредних производа клања из 
кланица, погона за прераду меса и других отпадака животињског порекла и њихова техничка 
прерада у храну за животиње, сировине за хемијску индустрију и спаљивање са могућношћу 
коришћења енергије.  

На подручју Града потребно је: 
- решити нешкодљиво уклањање и искоришћавање анималних отпадака у складу са 

хигијенским прописима; 
- обезбедити просторно уређење пунктова за сакупљање угинулих животиња и 

нејестивих споредних производа закланих животиња у складу са условима које треба да 
испуне објекти за нешкодљиво уклањање животињског отпада са аспекта ветеринарске 
хигијене и заштите животне средине; 

- обезбедити објекат за спаљивање сировог отпада у специјалним пећима на високим 
температурама (850-1200° C) и  

- закопавање кућних љубимаца на просторима намењених за ту сврху. 
 

За реализацију технолошког поступка нешкодљивог уклањања угинулих животиња и 
кланичних отпадака потребно је обезбедити неопходне предуслове:  
-централни објекат са одговарајућим погонима за нешкодљиво уклањање анималног отпада, 
сабирне пунктове и транспортна средства. 
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Медицински отпад 

 
Медицински отпад представља све оно што настаје као отпад при раду здравствених 

организација, без обзира на његов састав, особине и порекло, а представља хетерогену смесу 
од инфективног, потенцијално инфективног, патолошког и лабораторијског материјала, 
лекова, дезинфекционих средстава, медицинског потрошног материјала, ниско-
радиоактивног и хемијско токсичног материјала. Инфективни медицински отпад садржи 
патогене микроорганизме и у контакту са њим могу се јавити заразне болести. Такав отпад се 
налази у заразним одељењима, просторијама за изолацију и карантину, микробиолошким 
лабораторијама при засејавању и култивисању материјала и у патолошким и судско-
медицинским лабораторијама.  
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Потенцијално инфективни отпад чине крв и крвни деривати, потрошни материјал за 
разне медицинске интервенције (игле, шприцеви, пипете, епрувете, завојни материјали итд.), 
отпад са хирушких одељења, гинеколошких и акушерских одељења, одељења за 
хемодијализе, трансфузију итд.  може се сматрати у целини инфективним отпадом.  

Патолошки отпад представља врсту отпада који обухвата ткива, органе, делове тела, 
крв и друге течности, а настаје при хируршким интервенцијама, аутопсијама и биопсијама.  

Радиоактиван медицински отпад садржи радионуклиде ниског и средњениског 
зрачења, кратког века полураспадања који се користе у дијагностичке и терапеутске сврхе.  

Здравствено безбедно сакупљање, одлагање и санација медицинског отпада један је од 
највећих еколошких проблема. До сада проблем ове врсте биохазардног отпада није решаван 
на задовољавајући начин са аспекта сакупљања, руковања, транспорта, депоновања и 
коначног асанирања што је последица непостојања стратегије управљања овом врстом 
опасног отпада. Све фазе поступања са овом врстом отпада треба стандардизовати, донети 
законску регулативу и обезбедити неопходне услове за њихову примену. 

Имајући у виду потребе решавања проблема третмана ове врсте отпада на ефикасан, 
безбедан и еколошки прихватљив начин у складу са принципима безбедног управљања 
потребно је: 

- решити здравствено безбедно и еколошки прихватљив начин поступања са 
медицинским и фармацеутским отпадом, примереног економској ситуацији, степену развоја 
здравствене службе и фармацеутске индустрије, на основу процењених количина и 
утврђених генератора отпада,  

- неопходно је усаглашавање постојећег начина поступања са медицинским и 
фармацеутским отпадом са праксом у развијеним земљама и препорукама WHO (Светске 
здравствене организације)  и Eвропске уније.  
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4. МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 

Мониторинг је значајна контрола у обезбеђивању стандарда квалитета. Систематски 
мониторинг се састоји од више нивоа праћења елемената животне средине. Обухвата 
мониторинг надзора који обезбеђује информације неопходне за одлуке засноване на 
једноставним анализама ради провере добијених података са нормативима, мониторинг 
провере који обезбеђује информације неопходне за одлуку ради провере да ли су 
испоштоване све вредности параметара квалитета и мониторинг истраживања - зависи од 
околности када се утврђују детаљи. 

У основи сваког мониторинга битни су учесталост мониторинга, вероватноћа да 
испитивани параметар има значајну вредност и избор места за узорковање. 

 
 У Новом Саду програм праћења стања животне средине обухвата: 
1. квалитет ваздуха, 
2. ниво комуналне буке, 
3. квалитета воде јавних купалишта, 
4. праћење аерополена, 
5. индекса UV зрачења, 
6.квалитет земљишта, 
5. квалитет површинских вода, 
8. мониторинг ЕМ зрачења,  
9. радиоактивност, 
10. мониторинг инсеката и глодара. 
 
 Програм обухвата: подстицајне, превентивне и санационе програме и пројекте, 
програме и пројекте праћења стања животне средине (мониторинг), програме заштите и 
развоја заштићених природних добара у Граду, научноистраживачке програме и пројекте, 
образовне активности и јачање свести о потреби заштите животне средине, информисање и 
објављивање података о стању и квалитету животне средине. 
  

4.1. МОНИТОРИНГ ЗЕМЉИШТА10 
 

У циљу контроле квалитета пољопривредног земљишта и производње здравствено 
безбедне хране на територији Новог Сада, у периоду од 2003-2008. године, рађен је 
мониторинг земљишта у баштама града, као и на производним парцелама индивидуалних 
повртарских произвођача.  

Приградска и градска земљишта су најчешће антропогена и загађена услед близине 
фреквентних саобраћајница, индустријских постројања и сагоревања фосилних горива. 

Резултати истраживања узорака земљишта узетих са локалитета под баштенском и 
њивском производњом поврћа на подручју Новог Сада показали су да је садржај 
макрохранива у земљишту висок, у појединим случајевима измерене су и екстремне 
вредности, што је последица ђубрења неодговарајућим количинама минералних ђубрива, 
поготово у баштенској производњи. Сви испитивани узорци са њивске производње и већина 
узорака из баштенске производње поврћа су погодни за производњу здравствено безбедне 
хране.  

На основу резултата мониторинга пољопривредног земљишта на територији града 
Новог Сада 2003-2008. године, у 2009. години настављена су истраживања параметара 

                                                 
10 Институт за ратарство и повртарство, Одељење за соју и  агроекологију у Новом Саду, Пројекат – Програм 
праћења квалитета пољопривредног и непољопривредног земљишта на територији града Новог Сада, 2008. 
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плодности и загађености пољопривредног земљишта и на непољопривредном земљишту 
укључивањем локалитета који покривају површине градских плажа. 

Праћење квалитета пољопривредног и непољопривредног земљишта на територији 
Града Новог Сад, током лета 2009. године, обухватило је теренска истраживања са узимањем 
узорака и аналитичка истраживања у лабораторији.  

Рекогносцирање терена и прикупљање узорака земљишта извршено је у току јуна 2009. 
године.  

Земљиште је узорковано у нарушеном стању, агрохемијском сондом из површинског 
слоја до дубине од 30 cm, по методологији Система контроле плодности земљишта, тако да 
један просечан узорак представља 25-30 појединачних узорака земљишта. Узорци 
непољопривредног земљишта са градских плажа узети су из слоја 0-10 cm.  

Локације узорковања земљишта обухватиле су пољопривредно земљиште у близини 
индустријских зона, пољопривредно земљиште поред фреквентних саобраћајница и 
непољопривредно земљиште.  

На основу испитивања узорака земљишта узетих са локалитета на пољопривредном 
земљишту поред саобраћајница и у близини индустријских зона, и на непољопривредном 
земљишту Новог Сада, у погледу његовог квалитета могу се донети следећи закључци:  

Испитивано земљиште у погледу вредности појединих основних хемијских особина 
(pH, садржај CaCO3) углавном задовољава захтеве пољопривредне ратарске и повртарске 
производње. Забрињавајуће је високо учешће слабо хумозних земљишта. Само један узорак 
пољопривредног земљишта је у класи са задовољавајућим садржајем, док остале парцеле 
захтевају повећане, мелиоративне количине органских ђубрива (стајњака, компоста и др.).  

Садржај приступачног фосфора у испитиваним земљиштима се креће у широким 
границама до врло високог и штетног садржаја што је последица ђубрења неодговарајућим 
количинама минералних ђубрива.  
 
 
Табела - Опис узорака земљишта  
 

Лаб. 
број Локација Дубина 

cm Вегетација Easting Northing

I   Пољопривредно земљиште    локације поред фреквентних саобраћајница   ред. бр. 1-4 

1 Руменка 0-30 башта 19 46.033 45 17.030

2 Сремска Каменица 0-30 башта 19 50.060 45 13.284

3 Ковиљ 0-30 кукуруз 20 02.183 45 14.528

4 Нови Сад - Клиса 0-30 башта 19 49.813 45 17.617

II   Пољопривредно земљиште   локације у близини индустријских зона   ред. бр. 5 и 6 

5 Индустријска зона «Шангај» - НИС 
рафинерија нафте Н.Сад 0-30 кукуруз 19 53.462 45 16.357

6 Руменка- асфалтна база 0-30 јагодњак 19 44.348 45 18.426

III   Непољопривредно земљиште (паркови)   ред. бр. 7 и 8 

7 предшколска установа „Различак“ 
Народног фронта 45, НС 0-5 травњак 19 50.178 45 14.291

8 предшколска установа у Шангају 0-5 травњак 19 52.437 45 16.383

 
 

Садржај приступачног калијума у испитиваним земљиштима одговара потребама 
повртарских и ратарских биљних врста, те се препоручује да се ђубрењем калијумовим 
ђубривима, на овим парцелама одржи оптимална плодност земљишта.  

У свим узорцима пољопривредног земљишта поред саобраћајница и у близини 
индустријских зона и у узорцима непољопривредног земљишта измерен је нижи садржај 



 
 

 111

микроелемената и тешких метала од MDK према Правилнику о дозвољеним количинама 
опасних и штетних материја у земљишту (Службени Гласник Републике Србије 23/94).  

У два узорка пољопривредног земљишта под воћњаком и виноградом забележен је 
висок садржај бакра близак вредности MDK и изнад зоне ризика, антропогеног порекла као 
последица примене фунгицида на бази бакра.  

На локалитету Руменка на пољопривредном земљишту у близини асфалтне базе је 
потребно спровести даља истраживања порекла штетног повишеног садржаја Ni i Cr у односу 
на природни фон ова два елемента.  

Испитивано пољопривредно земљиште у близини фреквентних саобраћајница није 
угрожено оловом из издувних гасова.  

Садржај тешких метала у узорцима са новосадских плажа није оптерећено тешким 
металима, те не постоји опасност од акутног или хроничног тровања грађана приликом 
контакта са испитиваним песком.  

Резултати микробиолошких истраживања показују да пољопривредна земљишта на 
свим локацијама имају високе вредности испитиваних параметара.  

Активност дехидрогеназе, показатељ оксидоредукционих процеса у земљишту, највећа 
је на локалитету Каћа и Петроварадина- Текије.  

Гљиве и актиномицете су утврђене у малим вредностима (Официрска плажа) или нису 
констатовани (плажа Штранд). Дехидрогеназна активност није констатована у овим 
земљиштима.  

Колиформне бактерије Escherichia coli i Klebsiella sp. (индикатори свежег фекалног 
загађења) нису утврђене у земљишту плажа, што указује на санитарни аспект квалитета 
земљишта.  

Укупан садржај PAH-ова је код свих узорака у прихватљивим границама.  
Садржај DDT-а и метаболита је нижи од предложене националне максимално 

дозвољене вредности (0,1 mg/kg) у свим узорцима земљишта.  
Садржај HCH и метаболита је нижи од предложене националне максимално дозвољене 

вредности (0,06 mg/kg) у свим испитаним узорцима.  
Од шест испитиваних узорака пољопривредног земљишта узетих на локалитетима 

поред саобраћајница и у близини индустријских зона на подручју Новог Сада, сви по 
садржају опасних и штетних материја одговарају квалитету земљишта за производњу 
здравствено безбедне хране. Да би задржали овакво стање неопходно је да произвођачи 
примењују одредбе Система контроле плодности и употребе ђубрива.  

Узорци земљишта узети са локалитета на непољопривредном земљишту, односно са 
градских плажа, нису загађени високим концентрацијама тешких метала и органских 
загађивача у земљишту. 
 
 
 4.2. МОНИТОРИНГ ПОДЗЕМНИХ ВОДА  
 

Праћење микробиолошког квалитета подземних вода градских изворишта воде за 
пиће у 2008. години11 

 
Испитивање подземних вода у току 2008. године вршено је на локацијама изворишта 

воде за пиће града Новог Сада. Испитивањем су обухваћени следећи параметри: 
- фосфатазна активност воде (изражена као IFA – индекс фосфатазне активности), 
- аеробне, мезофилне бактерије (култивација на 37ºC, санитарни аспект воде), 
- органотрофне бактерије (на високонутритивној MPA подлози и нисконутритивној R2A 
подлози), 

- факултативно олиготрофне бактерије, 
                                                 
11 ПМФ, Департман за биологију и екологију, Катедра за микробиологију Нови Сад, 2008. 
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- липолитске бактерије, 
- угљоводоникоксидујуће бактерије. 

Бројност специфичних физиолошких група бактерија, и ензимска активност су веома 
осетљив индикатор, релевантан за процену степена деградираности водене средине, снимање 
постојећег и процену будућег стања. Вода са изворишта иде на прераду у фабрику воде, чиме 
се решава проблем потенцијалног фекалног загађења. Према актуелној ситуацији на терену, 
пажња је била усмерена и на параметре релевантне за санитарни аспект микробиолошког 
квалитета подземне воде : 

o укупан број аеробних мезофилних бактерија, 
o укупан број колиформних бактерија, 
o укупан број термотолерантних, тј. фекалних колиформних бактерија, 
o писуство ентерокока, 
o присуство сулфито-редукујућих клостридија.  
Испитивања микробиолошког квалитета подземних вода градских изворишта вршена 

су на следећим локацијама и следећом временском динамиком: 
 
1. Извориште Ратно острво (узорковање сваког месеца, средином месеца) 

• 6 узорака хидрауличке баријере 
• 4 узорка пијезометара 

2. Извориште Петроварадинска ада (тромесечно узорковање) 
• 8 узорака пијезометара 

3. Извориште Штранд (тромесечна узорковања) 
• 8 узорака пијезометара 

 
 
 

Петроварадинска ада 
 

На простору Изворишта Петроварадинска ада испитивана је подземна вода осам 
истражних пијезометара. Активности које угрожавају ово извориште су дивља депонија смећа 
у залеђу и насеље уз само извориште, депонија песка, ресторан, међународно сидриште 
бродова и акцидентно доспевање веће количине нафте у Дунав. 

 
Мониторингом у току 2008 године анализирана је подземна вода следећих пијезометара: 

ПА-1, ПА-6, ПА-7, ПА-11, ПА-11а, ПА-12, ПА-13 и ПА-14. Анализе су извршене у месецима: 
јануар, април, јули, септембар и децембар. Такође су вршене и анализе збирног узорка воде са 
овог изворишта- узорак ЗБИРНИ ПА. Анализе су извршене у марту, априлу, мају, августу, 
септембру, октобру, новембру и децембру месецу 2008. године.  
 

У свим пијезометрима су присутне физиолошке групе липолитских и 
угљоводоникоксидујућих бактерија, а индекс фосфатазне активности карактерише ову воду у 
зависности од пијезометра у распону од загађене до веома загађене или веома прљаве воде. У 
току годишњег мониторинга најлошији квалитет забележен је углавном у пијезометру ПА-7, 
као и ПА-12. Микробиолошка слика подземних вода овог изворишта уопштено гледајући 
указује на присутно биодеградабилно органско загађење, а допунске анализе са санитарног 
аспекта септембра месеца (пијезометри ПА-6, ПА-7) указале су и на присуство колиформне 
групе бактерија. Током године анализе воде у свим пијезометрима показују да је просечна 
заступљеност органотрофа на нисконутритивном медијуму (Р2А подлога) далеко већа у 
односу на високохранљиве подлоге, што је свакако реалнија процена бактеријског статуса 
подземних вода.  
 

Без обзира на варирање квалитета воде у појединим пијезометрима током годишњег 
мониторинга, аналазе ЗБИРНОГ узорка показују да је микробиолошки квалитет подземне 
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воде изворишта Петроварадинска ада задовољавајућег квалитета. Бројност бактерија 
углавном није била висока (сем органотрофа на Р2А медијуму). По заступљености 

органотрофа, а према категоризацији Kohla у питању је I класа воде док индекс фосфатазне 
активности (IFA) карактерише ову воду у највећем броју случајева као умерено загађену. 
 

Заступљеност органотрофа на високо и нисконутритивним подлогама, збирни узорак, 
Петроварадинска ада, 2008.
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Опште карактеристике подземних вода новосадских изворишта током 2008. године – 

 
 У свим подземним водама забележено је присуство испитиваних физиолошких група 
бактерија са варијацијама заступљености у зависности од месеца испитивања и 
конкретног узорка.  

 Високе вредности уочене су углавном у пијезометрима изворишта Штранд и у 
бунарима хидрауличке баријере као и пијезометрима на Ратном острву. 
Микробиолошке анализе указују на присутно биодеградабилно загађење као и 
материје типа масти и угљоводоника. 

 Органотрофи показују највеће бројности на нисконутритивној Р2А подлози и ови се 
резултати могу сматрати реалном сликом. Ови су подаци у сагласности са квалитетом 
процењеним на основу ензимске, фосфатазне активности воде. 

 Збирни узорци воде изворишта Петроварадинска ада и збирни узорци са Ратног острва 
показују током целокупног истраживачког мониторинга добар еко-микробиолошки 
квалитет воде. 

 На изворишту Штранд констатовано је присутно органско, као и загађење фекалног 
порекла, што упозорава на угроженост квалитета подземних вода на тим просторима. 

 Резултати еко-микробиолошког мониторинга указује на неопходност и хитност 
заштитних мера за сва три изворишта подземних вода града. 
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4.3. МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ ВОДА 12 
 

На многим водотоцима, њиховим појединим деоницама или другим акваторијама 
квалитет воде је последњих деценија драматично погоршан. Загађење комуналним, 
индустријским отпадом, високим концентрацијама нутријената, таложењем, бактеријама и 
другим факторима, пратећи је проблем сваког развоја. Овим погоршањем квалитета вода 

                                                 
12 Пољопривредни факултет, Департман за уређење вода, Нови Сад, 2009.  
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озбиљно је угрожен биодиверзитет акватичних екосистема, па су многе врсте престале да 
постоје. 

Отпадне воде се без претходних третмана испуштају у реципијенте, угрожавају 
квалитет ових водопријемника и њихову даљу употребљивост. Водни ресурси се доводе у 
стање незадовољавајућег квалитета, представљајући при том потенцијалну опасност за 
здравље људи и живог света у њима и око њих.  

Квалитет површинских вода Града Новог Сада условљен је квалитетом воде појединих 
водотока на улазу на подручје Града и загађивачима који директно или индиректно на тај 
квалитет утичу. Да би се стекао увид у обим и размере поменутог проблема 2006. године 
започет је мониторинг квалитета површинских вода на подручју Града Новог Сада, који је 
настављен и током 2007. и 2008. године.  

Мониторинг квалитета површинских вода спроводи се на изабраним 
карактеристичним деоницама и мерним профилима, имајући у виду њихову 
репрезентативност и значај за добијање реалне слике стања квалитета површинских вода на 
подручју Новог Сада. Истраживањем су обухваћене 4 деонице на којима је успостављено 6 
мерних профила:  
 - ДУНАВ – два локалитета, Камењар (узводни профил) и након излива црпне станице 
"Калиште" (низводни профил),  
 - КАНАЛ ТАТАРНИЦА – један локалитет, на улазу на територију Новог Сада,  
 - КАНАЛ САВИНО СЕЛО – НОВИ САД – два локалитета, улаз на територију Новог 
Сада (узводни профил) и пре улива у Дунав (низводни профил),  
 - КАНАЛ СУБИЋ – један локалитет, низводно од депоније пре улива у Дунав (код ЦС. 
"Калиште").  

На мерним профилима одабраних деоница анализирани су релевантни физичко-
хемијски параматри: температура, рН, електропроводљивост, суспендоване материје, укупна 
тврдоћа, растворене материје, суви остатак, Na, K, Ca, Mg, HPK, BPK5, укупан P, укупан N, 
органски N, NH4, NO2, NO3, укупан неоргански N, и растворени кисеоник. 

 За оцену употребљивости воде са аспекта наводњавања примењене су класификације 
које се најчешће користе у агрономској пракси: класификација Нејгебауера и класификација 
Америчке лабораторије за заслањена земљишта (US Salinity Laboratory).  

Истраживања у претходним годинама су показала да површинске воде на подручју 
града Новог Сада у појединим случајевима имају квалитет испод захтеваних вредности (канал 
Субић – IV класа по BPK5 i HPK, III класа по раствореном О2; ДТД на улазу у Нови Сад, ДТД 
код ушћа и Татарница – III класа по BPK5). Овакви подаци указују на неопходност даљег 
мониторинга и усклађивања активности на сливном подручју са захтевима очувања квалитета 
вода и животне средине.  

 
Закључак 
 
Mониторинг квалитета површинских вода на подручју града Новог Сада, током 2008. 

године обухватио је анализу физичко-хемијских параметри воде на шест карактеристичних 
профила четири водотока (Дунав, канал ДТД Нови Сад - Савино Село, канал Субић и канал 
Татарница). Ради оцене квалитета вода вршено је месечно узорковање и анализа на изабраним 
локалитетима. Праћено је стање релевантних параметара и на основу њихових констатованих 
и просечних вредности вршена је класификација према критеријумима за оцену квалитета 
површинских вода датих одговарајућим уредбама и правилницима.  

Резултати анализа вредности појединих параметара квалитета површинских вода 
током 2008. године показали су следеће стање:  

 
Растворени кисеоник. Према овом параметру воде Дунава и канала ДТД припадају 

најбољој, првој, и само повремено другој бонитетној класи. У просеку, у истој класи је и 
канал Татарница, уз појединачну појаву друге, а у јулу и четврте класе. Код канала Субић 
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доминантна је друга класа уз појаву треће па и четврте класе. Појединачно посматрано на 
овом профилу забележено је и најлошије стање (2,2 mg/l раствореног О2, IV класа, месец 
септембар).  

 
БПК5. Најмање вредност BPK5, уједно и најповољније класе бонитета, констатоване 

су за воде Дунава и канала ДТД где су заступљене прва и друга класа, уз просечне вредности 
2,1 и 2,5 mg/l за Дунав, односно и 3,6 и 3,8 mg/l за канал ДТД. Знатно лошије стање 
констатовано је на каналу Татарница а нарочито на каналу Субић где, према овом параметру, 
воде припадају у просеку трећој (6,4 mg/l), односно четвртој (7.3 mg/l) класи, уз максималне 
вредности BPK5 и до 19,1 mg/l.  

 
HPK. Карактеристична је константна заступљеност прве класе на Дунаву и каналу 

ДТД уз вредности хемијске потрошње кисеоника знатно мање од граничне вредносто од 10 
mg/l. Нешто лошије стање је на каналу Татарница, уз вредности HPK 6 - 16 mg/l (од прве до 
треће класа) и просек 9,5 mg/l који одговара првој класи. Најлошије стање је на каналу Субић, 
у просеку трећа класа уз појединачну појаву вредности и преко 20 mg/l (28 mg/l, мај 2008), 
односно повремену заступљеност четврте ккласе.  
  
 Суспендоване материје. На основу критеријума који важе за овај параметар 
констатована је најчешћа појава друге бонитетне класе за Дунав, канал ДТД и Субић, док се 
на каналу Татарница повремено јављају и нешто веће вредности (нпр. код Татарнице 89 у 
августу и 190 mg/l у фебруару 2008) што ове воде сврстава, у просеку, у трећу класу.  
  

Суви остатак. Слично стање као и код већине параметара, за Дунав и канал ДТД 
констатоване вредности сувог остатка карактеристичне су за прву класу. Вредности сувог 
остатка код воде Дунава 200 - 350, у просеку 277 mg/l константно су у првој класи, а код 
канала ДТД су 210 - 512, у просеку око 330 mg/l, тј. углавном прва и само у пар наврата друга 
класа. Канали Татарница и Субић сврставају се у просеку у другу класу уз максималне 
вредности сувог остатка од око 900 mg/l.  
  

Нитрати. Према концентрацији нитрата сви анализирани водотоци константно 
припадају I/II класи са максималним вредностима испод 3 mg/l. 

  
Нитрити. Такође присутне искључиво вредности карактеристичне за I/II класу уз 

појаву максималних вредности на Дунаву до 0,03 mg/l, а на осталим водотоцима до 0,04 - 0,05 
mg/l.  

  
Амонијум јон. У погледу концентрације амонијум јона, за воду Дунава 

карактеристичне су вредности углавном мање од 0,1 mg/l, за канал ДТД и Татарницу у 
просеку су 0,1 - 0,3 mg/l, а за канал Субић просек је нешто већи, око 0,5 mg/l, због јануарске 
максималне вредности од преко 4 mg/l. Дакле сви узорци, само уз изузетак поменутог 
екстрема, припадају I/II бонитетној класи.  

 
Упоредним поређењем резултата са узводног и низводног профила на Дунаву, односно 

каналу ДТД Нови Сад – Савино Село утврђено је следеће:  
 
 Просечне вредности параметара не повећавају се на низводном профилу Дунава. На 
разматраној деоници, према већини параметара Дунав се током 2008. године налази у 
оквирима захтеваних прве и друге класе квалитета. Овакво стање указује да отпадне воде са 
подручја Града Новог Сада нису проузроковале погоршање квалитета воде Дунава.  
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 Вредности анализираних параметара на узводном и низводном профилу канала ДТД 
Нови Сад – Савино Село такође не указују на значајније промене квалитета воде у каналу 
дуж тока на подручју Града. И на овој деоници су, према примењеним показатељима 
квалитета површинских вода, најчешће, само уз појединачне изузетке, заступљене захтеване 
бонитетне класе - прва и друга.  
 

На каналу Татарница констатоване вредности појединих параметара не одговарају 
увек захтеваном квалитету. Појава треће па и четврте бонитетне класе присутна је не само у 
појединачним случајевима него и као у просеку доминантна вредност. Ова констатација се 
пре свега односи на суспендоване материје, BPK5 i HPK према којима воде канала Татарница 
припадају у просеку III класи бонитета. Посебно се скреће пажња на значај квалитета овог 
канала јер се његове воде уливају у Дунав у зони парка природе Бегечка јама, локалитета који 
представља јединствену еколошку целину. У односу на остале анализиране локалитете на 
каналу Субић забележено је најлошије стање у погледу квалитета воде. На основу вредности 
раствореног кисеоника, BPK5 i HPK може се констатовати да су релативно учестале појаве 
треће па и четврте бонитетне класе што указује на велику загађеност органском материјом. 
Загађење потиче од евидентираних загађивача лоцираних на сливу, као и од процедних вода 
градске депоније.  

Упоредном анализом резултата, просечних годишњих вредности појединих 
параметара, из периода 2006 - 2008, на локалитету Дунав код Камењара констатује се да не 
постоје значајне разлике у квалитету воде. Изузетак су суспендоване материје, чије су 
просечне вредности у 2007. години излазиле из оквира II класе бонитета. На профилу Дунава 
после ЦС Калиште, просечне годишње вредности HPK i BPK5 имају тренд опадања. Нитрати 
показују стагнацију, растворени кисеоник благи пораст, док су суспендоване материје са 
незнатним променама у оквиру II класе бонитета.  

Квалитет воде канала ДТД на улазу у Нови Сад, према просечним годишњим 
вредностима параметара из периода 2006 – 2008 указује на стабилно стање. Суспендоване 
материје су променљивих вредности, али у оквирима II класе. Квалитет воде канала ДТД на 
низводном профилу, пре улива у Дунав (лука Нови Сад), према просечним вредностима 
параметара припада II класи сем у случају BPK5 који је у III класи 2006. и 2007. године. 
Констатује се и променљива вредност суспендованих материја, тако да просечна 
концентрација у 2008. години припада III класи.  

Упоредном анализом резултата, годишњих просека из периода 2006 - 2008, на 
локалитету канал Татарница констатује се повећање BPK5, мада је према овом параметру 
канал Татарница константно у III класи бонитета. Вредности суспендованих материја, такође, 
указују да водоток у последњој години истраживања припада III класи бонитета. Приметно је 
и повећање раствореног кисеоника у 2008. години, чије се вредности током целог периода 
истраживања крећу у оквирима I класе.  

Упоредном анализом резултата из периода 2006 - 2008. (средње годишње вредности), 
на каналу Субић констатује се према већини параметара боље стање у 2008. години у односу 
на претходни период. Међутим, оно се за поједине параметре догађа ипак само у оквирима IV 
(BPK5) или III и IV класе бонитета (HPK). Ово указује да је канал Субић загађен претежно 
органским материјама и то у континуитету током трогодишњег истраживања.  

У погледу употребљивости површинских вода са аспекта наводњавања констатовано је 
углавном задовољавајуће стање на подручју Града. Воде Дунава и канала ДТД, као 
потенцијално најзначајнијих захвата воде за наводњавање, и на узводним и на низводним 
профилима су константно веома доброг квалитета, са ниском електропроводљивошћу као и 
малим садржајем натријума. Ове воде се без ограничења могу користити за потребе 
наводњавања јер припадају I и само повремено II класи. Воде нешто лошијег квалитета 
констатоване су на преостала два мерна профила, каналима Татарница и Субић. Канал 
Татарница одликују воде претежно II и повремено I класе док су на каналу Субић заступњене 
II и III класа. Код ова два водотока, током вегетационог периода 2008. године ради се о стално 
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или повремено заслањеним водама које се могу користити за наводњавање само уз посебне 
мере и услове.  

Резултати мониторинга квалитета површинских вода на подручју града Новог Сада, 
како у претходном периоду (2006. и 2007.) тако и током 2008. године, указују на углавном 
задовољавајуће стање квалитета површинских вода. Устаљено добро стање, односно, 
захтевани квалитет константно је присутан на најзначајнијим водотоцима, Дунаву и каналу 
ДТД. Битно је истаћи да различити утицаји и активности на подручју Града немају негативне 
последице на квалитет ова два водотока, односно да на низводним профилима није 
констатовано погоршање квалитета у односу на узводне профиле. Код канала Татарница и 
Субић у неким случајевима, према појединим параметрима, квалитет је био испод захтеваних 
вредности прве и друге класе (релативно учестала појава треће и четврте класе, нарочито 
према параметрима BPK5, HPK, растворени кисеоник и суспендоване материје). Ови 
резултати указују на неопходност сталне контроле загађивача и даљег мониторинга у циљу 
очувања квалитета вода и животне средине на подручју Града Новог Сада. 

Локације узорковања воде за праћење квалитета приказане су на карти подручја Града 
Новог Сада.  
 

 
4.4. РАДИОАКТИВНОСТ ЗЕМЉИШТА13  

 
Лабораторија за испитивање радиоактивности Природно-математичког факултета у 

Новом Саду, узорковала је земљиште са следећих локација на подручју Града Новог Сада:  
Пољопривредно земљиште: 

- Руменка (у близини асфалтне базе), 
- Петроварадин (Текије и Алибеговац), 
- Бегеч, 
- Ченеј, 
- Каћ  

Непољопривредно земљиште:  
- Градска плажа Штранд  
- Официрска плажа у Петроварадину. 

Узорковање површинског слоја песка са јавних купалишта у граду је извршено у сва 
три летња месеца: јуни, јули и август. На свим локацијама извршено је узорковање са 5 
микролокација, што даје укупно 60 мерења. 

На свакој локацији узети су узорци земљишта из површинског слоја до 5 cm дубине. 
Након одговарајуће припреме узорака: сушења, уситњавања и хомогенизације, узорци су 
херметички паковани у посуде за мерење цилиндричне геометрије и извршено је нискофонско 
гама-спектрометријско одређивање концентрације активности радионуклида у земљишту на 
германијумским детекторима високе радиочистоће. Приликом узорковања земљишта вођено 
је рачуна о промени микролокација у односу на претходна испитивања.14  

 
Пољопривредно земљиште 

 
                                                 
13 ПМФ у Новом Саду, Департман за физику, Катедра за нуклеарну физику, Лабораторија за испитивање 
радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и нејонизујућег зрачења, 2008. 
 
14 Лабораторија за Нуклеарну физику једина Лабораторија у Србији која је акредитована за гама-
спектрометријска мерења и да такође поседује сва законска овлашћења од државних органа за обављање 
послова испитивања радиоактивности. Наведене референце гарантују висок квалитет извршених мерења и 
међународну препознатљивост добијених резултата.  
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У току 2009. године извршено је укупно 30 мерења испитивања радиоактивности 
пољопривредног земљишта на подручју општине Нови Сад. Резултати извршених мерења 
дати су у следећим табелама. Осим 137Cs (цезијума) у мереним узорцима није примећено 
присуство ни једног вештачког радионуклида. Представљене су само концентрације 
дугоживећих природних радионуклида измерене у узорцима земљишта.  

Уколико је активност неког од радионуклида била испод границе детекције 
спектрометријског система, у табели је наведена само горња граница.  
 
Табела. Измерене концентрације активности радионуклида у узорцима земљишта 
 

локација Алибеговац Петроварадин  
виноград 

Датум 
узорковања 29.6.2009. 29.6.2009. 29.6.2009. 29.6.2009. 29.6.2009. 

микролокација 1 2 3 4 5 

Шифра узорка КЗЕМ921 МЗЕМ922 КЗЕМ923 КЗЕМ924 МЗЕМ925 

радионуклид Aktivnost A [Bq/kg] 

137Cs 6.0 ± 0.3 6.8 ± 0.6 6.5 ± 0.4 5.2 ± 0.3 6.6 ± 0.6 

238U 22 ± 3 45 ± 16 21 ± 4 18 ± 3 37 ± 10 

226Ra 30.6 ± 1.9 40 ± 6 32.2 ± 2.0 30.6 ± 1.3 31.8 ± 2.2 

232Th 45 ± 6 47 ± 4 47 ± 5 44 ± 5 54 ± 4 

40K 495 ± 17 490 ± 40 523 ± 18 553 ± 18 544 ± 18 

 
 
Табела. Измерене концентрације активности радионуклида у узорцима земљишта 
 

локација Текије Петроварадин  
воћњак 

Датум 
узорковања 29.6.2009. 29.6.2009. 29.6.2009. 29.6.2009. 29.6.2009. 

микролокација 1 2 3 4 5 

Шифра узорка ЛЗЕМ926 ЛЗЕМ927 КЗЕМ928 ЛЗЕМ929 МЗЕМ930 

радионуклид Активност A [Bq/kg] 

137Cs 5.2 ± 0.5 4.2 ± 0.5 2.8 ± 0.4 8.2 ± 0.8 4.3 ± 0.6 

238U 33 ± 9 107 ± 9 23 ± 17 25 ± 6 19 ± 5 

226Ra 35 ± 5 37.1 ± 1.4 35.4 ± 2.6 42.7± 2.8 20.0 ± 1.0 
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232Th 43.4 ± 1.7 46.3 ± 2.4 39.1 ± 2.8 56 ± 4 37.0 ± 1.3 

40K 430 ± 17 458 ± 17 464 ± 2.7 617 ± 26 512 ± 25 

 
Табела. Измерене концентрације активности радионуклида у узорцима земљишта 
 

локација Каћ – у близини петље  
њива под пшеницом 

Датум 
узорковања 29.6.2009. 29.6.2009. 29.6.2009. 29.6.2009. 29.6.2009. 

микролокација 1 2 3 4 5 

Шифра узорка КЗЕМ931 МЗЕМ932 ЛЗЕМ933 КЗЕМ934 ЛЗЕМ935 

радионуклид Aktivnost A [Bq/kg] 

137Cs 12.6 ± 0.7 4.2 ± 1.2 8.4 ± 0.6 5.9 ± 0.4 9.8 ± 0.6 

238U < 20 < 23 27 ± 7 < 19 24 ± 6 

226Ra 27 ± 3 13.4 ± 1.7 31.3 ± 2.9 23.4 ± 1.7 30.6 ± 2.1 

232Th 26.5 ± 1.9 24.0 ± 1.6 40.2 ± 2.2 25.5 ± 1.8 37.8 ± 2.6 

40K 457 ± 24 510 ± 40 658 ± 23 422 ± 22 630 ± 21 

 
 

Непољопривредно земљиште 
 

 Лабораторија за испитивање радиоактивности узорака и дозе јонизујућег и 
нејонизујућег зрачења (Природно-математички факултет у Новом Саду) извршила је мерења 
радиоактивности песка дунавских плажа Штранд и Официрска плажа у току месеца јуна, јула 
и августа текуће године ради праћења радиоактивноси површинског слоја песка на градским 
плажама у току купалишне сезоне када велики број становника борави на песку. Резултати 
извршених мерења дати су у следећим табелама. 

У већини узорака детектовано је присуство радионуклида 137Cs у траговима. 
Концентрација активности овог вештачког радионуклида који потиче од хаварије у 
Чернобилу знатно варира од једне микролокације до друге. У односу на претходне године 
може се уочити опадање концентрације активности 137Cs што је и очекивано пошто је период 
полураспада 137Cs 30.17 година. 

Концентрација активности 238U у површинском слоју песка на плажама креће се у 
границама до 22 Bq/kg што је знатно ниже у односу на средње вредности за војвођанско 
земљиште. Концентрација активности 226Ra je у равнотежи са 238U што показује да нема 
индикација за присуство осиромашеног урана. Концентрација активности природних 
радионуклида 232Th i 40K се креће у уобичајеним опсезима за седимент  и песак Дунава. Нису 
примећена интензивна таложења радионуклида у песку јавних купалишта Новог Сада у овој 
години, што је зависило од релативно високог нивоа Дунава овог лета. 

 



 
 

 122

Табела. Измерене концентрације активности радионуклида у узорцима песка 
 

локација Официрска плажа песак – јуни месец 

Датум 
узорковања 26.6.2009. 26.6.2009. 26.6.2009. 26.6.2009. 26.6.2009. 

микролокација 1 2 3 4 5 

Шифра узорка МЗЕМ911 МЗЕМ912 МЗЕМ913 МЗЕМ914 МЗЕМ915 

радионуклид Активност A[Bq/kg] 

137Cs 1.24±0.29 1.04±0.28 2.5±0.3 2.1±0.3 1.5±0.3 

238U 22±4 18±4 14±4 10±5 < 8 

226Ra 7.8±0.5 5.3±0.5 6.5±1.4 6.7±0.5 3.9±2.1 

232Th 14.7±1.8 11.6±1.0 12.1±1.2 11.7±0.5 10.6±0.8 

40K 230±11 251±11 286±12 292±13 269±12 

 
Табела. Измерене концентрације активности радионуклида у узорцима песка 
 

локација Штранд песак – јуни месец 

Датум 
узорковања 26.6.2009. 26.6.2009. 26.6.2009. 26.6.2009. 26.6.2009. 

микролокација 1 2 3 4 5 

Шифра узорка КЗЕМ916 МЗЕМ917 МЗЕМ918 КЗЕМ919 МЗЕМ920 

радионуклид Активност A[Bq/kg] 

137Cs 1.21±0.20 1.4 ±0.3 0.93±0.27 0.84±0.16 0.83±0.28 

238U 13±3 10±6 22±8 < 13 16±8 

226Ra 14.0±1.2 7.7±0.8 12.6±1.0 13.5±2.5 14.1±1.1 

232Th 17.3±1.1 16.8±1.0 14.0±2.2 11.7±0.9 14.2±2.2 

40K 275±12 259±12 242±21 231±13 250±21 

 
 

Табела. Измерене концентрације активности радионуклида у узорцима песка 
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локација Штранд песак – јули месец 

Датум 
узорковања 24.7.2009. 24.7.2009. 24.7.2009. 24.7.2009. 24.7.2009. 

микролокација 1 2 3 4 5 

Шифра узорка МЗЕМ941 ЛЗЕМ942 МЗЕМ943 КЗЕМ944 КЗЕМ945 

радионуклид Активност A[Bq/kg] 

137Cs < 0.7 0.94±0.24 < 0.6 0.77±0.15 < 0.9 

238U < 21 6.8±2.7 14±5 < 11 < 20 

226Ra 7.4 ±1.4 14.7±0.5 7.0±2.8 13.2±1.5 13.5±1.5 

232Th 8.2±2.3 15.9±0.5 10.1±1.3 11.4±0.9 10.7 ±1.7 

40K 183±13 322±12 112±9 216±12 210±16 

 
Табела. Измерене концентрације активности радионуклида у узорцима песка 
 

локација Официрска плажа песак – јули месец 

Датум 
узорковања 26.7.2009. 26.7.2009. 26.7.2009. 26.7.2009. 26.7.2009. 

микролокација 1 2 3 4 5 

Шифра узорка ЛЗЕМ946 МЗЕМ947 КЗЕМ948 ЛЗЕМ949 МЗЕМ950 

радионуклид Активност A[Bq/kg] 

137Cs 2.4±0.5 < 0.8 1.15±0.21 3.1±0.4 2.3±0.4 

238U < 19 < 26 < 13 15±4 14±7 

226Ra 11.7±0.7 6.5±1.1 9.0±1.5 13.8±0.8 6.6±0.5 

232Th 11.8±1.2 6.3±0.7 8.0±0.7 15.2±1.1 8.1±0.7 

40K 342±18 238±16 220±14 340±15 252±14 

 
 
Табела. Измерене концентрације активности радионуклида у узорцима песка 
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локација Штранд–август месец 

Датум 
узорковања 20.8.2009. 20.8.2009. 20.8.2009. 20.8.2009. 20.8.2009. 

микролокација 1 2 3 4 5 

Шифра узорка ЛЗЕМ951 МЗЕМ952 КЗЕМ953 ЛЗЕМ954 МЗЕМ955 

радионуклид Активност A[Bq/kg] 

137Cs 1.5 ±0.3 0.63±0.25 0.67±0.13 1.15±0.27 0.84±0.26 

238U 23±6 10±5 < 12 11±4 < 12 

226Ra 16.6±0.7 9.5±0.5 12.8±0.9 15.9±1.4 9.5±0.8 

232Th 18.1±1.3 11.8 ±1.6 12.2 ±1.2 16.9±1.3 12.3±1.9 

40K 343±13 241±11 269±14 356±13 272±12 

 
Табела. Измерене концентрације активности радионуклида у узорцима песка 
 

локација Официрска плажа песак –август месец 

Датум 
узорковања 21.8.2009. 21.8.2009. 21.8.2009. 21.8.2009. 21.8.2009. 

микролокација 1 2 3 4 5 

Шифра узорка КЗЕМ956 ЛЗЕМ957 МЗЕМ958 КЗЕМ959 КЗЕМ960 

радионуклид Активност A[Bq/kg] 

137Cs 1.14±0.17 2.4±0.3 1.04±0.24 1.08±0.18 1.57±0.18 

238U < 14 10±3 < 14 < 12 < 12 

226Ra 11.8±1.2 19.1±0.6 7.9±0.4 12.6±2.1 11.8±1.1 

232Th 11.1±1.0 20.18±1.00 8.9±1.1 11.1 ±0.9 9.7±0.8 

40K 221±13 362±13 231±11 252±14 235±13 

 

У зависности од биолошких карактеристика, биљке могу да апсорбују неке 
радионуклиде из земљишта. Због ове карактериситике, потребно је одредити концентрацију 
активности радионуклида у узорцима пољопривредног земљишта. Нискофонска гама 
спектрометрија, као најпоузданија метода за одређивање концентрације активности 
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радионуклида је примењена у испитивању радиоактивности пољопривредног и 
непољопривредног земљишта на подручју Новог Сада у 2008 години.  

Измерене вредности концентрације активности радионуклида у земљишту не 
одступају од уобичајених вредности за пољопривредно земљиште у Војводини. Добра 
корелација између природних радиоактивних елемената се може објаснити како геолошком 
прошлошћу земљишта, тако и чињеницом да људским активностима није дошло до повећања 
концентрације једног од њих на било којој од локација на којима је земљиште узорковано.  

Радионуклид 137Cs је присутан у свим узорцима земљишта. Овај радионуклид потиче 
из хаварије нуклеарне електране "Лењин" у Чернобилу 1986. године. Обзиром да је период 
полураспада овог радионуклида 30 година процесима релокација и испирања ће се 
прераспоређивати, али и бити присутан још дуго времена у екосистему Војводине. Велика 
стандардна девијација и велика разлика између минималне и максималне концентрације 
активности 137Cs показују типичне особине за загађивач вештачког порекла. 

Однос 238U i226Ra се не мења битно у узорцима. Обзиром да је концентрација 238U у 
свим узорцима на уобичајеном нивоу може се закључити да у измереним узорцима нема 
индикације за присуство осиромашеног урана. 

Концентрација активности природног радиоактивног низа 232Th као и 40K се у свим 
узорцима крећу у уобичајеним границама. 

У следећој табели приказане су средње вредности као и стандардне девијације за 
радионуклиде чије је присуство детектовано у свим узорцима пољопривредног земљишта. У 
последњој колони табеле приказан је опсег у коме се налазе измерене вредности 
концентрација активности за поједине радиоизотопе.  

Табела. Средње вредности, стандардне девијације, минималне и максималне 
концентрације активности радионуклида у мереним узорцима земљишта 

 
 

радионуклид Asr [Bq/kg] σ(Asr)  [Bq/kg] Опсег  [Bq/kg] 
40K 549 92 422 – 840 

226Ra 34 7 13.4 – 42.7 
232Th 40 9 24 – 56 
238U 33 18 18 – 107 

137Cs 6.1 2.4 2.3 – 12.6 

У табели је дата статистика за непољопривредно земљиште, односно за песак са 
градских плажа у летњим месецима. 

Табела. Средње вредности, стандардне девијације, минималне и максималне 
концентрације активности радионуклида у мереним узорцима песка са градских плажа 

 
 

радионуклид Asr [Bq/kg] σ(Asr)  [Bq/kg] Опсег  [Bq/kg] 
40K 260 54 112 - 362 

226Ra 11 4 3.9 – 19.1 
232Th 12 3 6.3 – 20.18 
238U 15 5 6.8 - 26 

137Cs 1.3 0.7 0.6 – 3.1 
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Узорци песка показују знатно нижи садржај радионуклида, што је и очекивано. Нема 

знакова радиоактивне контаминације у току летњих месеци.  
 
Генерално се може закључити да узорци земљишта са свих локација не указују на 

повећање радиоактивности које би угрозило производњу хране. Измерене концентрације 
активности 137Cs, узимајући у обзир трансфер факторе овог изотопа у биљке, не би требало да 
угрозе здравствену безбедност произведене хране. Вредности концентрација активности 
природних радиоизотопа у земљишту превасходно зависе од количине тих радиоизотопа 
присутних у стенама од којих је земљиште настало.  

На сликама (Слика бр.1 до Слика бр.5) приказане су расподеле измерених 
концентрација активности радионуклида у узорцима пољопривредног земљишта узоркованих 
са локација у близини могућих извора контаминације. Природни радионуклиди (чланови 
природних радиоактивних низова и 40K) показују нормалну расподелу у узорцима земљишта 
што је и очекивано, док радионуклиди вештачког порекла или произведени не показују 
правилност у расподели што је такође очекивано и карактеристично за овај тип 
радионуклида. Концентрације активности 238U су померене ка нижим вредностима. За два 
узорка измерене су благо повишене концетрације 238U, вероватно услед коришћења 
фосфатних ђубрива. 

На сликама (Слика бр.6 до Слика бр.10) приказане су расподеле измерених 
концентрација активности радионуклида у узорцима непољопривредног земљишта 
узоркованих са градских плажа у летњим месецима у току којих већи део становништва 
проводи дуго времена на плажама. Штетан утицај радиоактивног зрачења на здравље деце и 
младих организама је већи. Ова категорија становништва проводи више времена на плажи, 
лежећи на песку, док деца ингестијом унесу и одређену количину песка у организам. 
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Слика 1. Нормална расподела концентрација активности 40K( калијума) у узорцима 

пољопривредног земљишта 
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Слика 2. Нормална расподела концентрација активности 226Ra( радијума) у узорцима 

пољопривредног земљишта 
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Слика 3. Нормална расподела концентрација активности 232Th (тoријума)у узорцима 

пољопривредног земљишта 
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Слика 4. Нормална расподела концентрација активности 238U(урана) у узорцима 

пољопривредног земљишта 
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Слика 5. Расподела концентрација активности 137Cs (цезијума)у узорцима пољопривредног 

земљишта 
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Слика 6. Расподела концентрација активности 137Cs (цезијума) у узорцима непољопривредног 

земљишта на градским плажама у летњим месецима 
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Слика 7. Расподела концентрација активности 238U (урана )у узорцима непољопривредног 

земљишта на градским плажама у летњим месецима 
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Слика 8. Расподела концентрација активности 226Ra (радијума) у узорцима непољопривредног 

земљишта на градским плажама у летњим месецима 
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Слика 9. Расподела концентрација активности 232Th (торијума) у узорцима непољопривредног 

земљишта на градским плажама у летњим месецима 
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Слика 10. Расподела концентрација активности 40K (калијума) у узорцима непољопривредног 

земљишта на градским плажама у летњим месецима 
 
 

Закључак 
 

Измерене концентрације активности доминантних природних радионуклида и цезијума 
у песку са Штранда и Официрске плаже у периоду јуни - август 2009. године не указују на 
контаминацију овим радионуклидима. У већини узорака детектовано је присуство 
радионуклида 137Cs само у траговима. Концентрација активности овог вештачког 
радионуклида који потиче од хаварије у Чернобилу знатно варира од једне микролокације до 
друге. У односу на претходне године може се уочити опадање концентрације активности 137Cs 
што је и очекивано пошто је период полураспада 137Cs 30.17 година. 

Концентрација активности 238U у површинском слоју песка на плажама креће се у 
границама до 23 Bq/kg што је знатно ниже у односу на средње вредности за војвођанско 
земљиште. Концентрација активности 226Ra је у равнотежи са 238U што показује да нема 
индикација за присуство осиромашеног урана. Концентрација активности природних 
радионуклида 232Th и 40K се креће у уобичајеним опсезима за седимент и песак Дунава. Нису 
примећена интензивна таложења радионуклида у песку јавних купалишта Новог Сада у овој 
години, што је зависило од релативно високог нивоа Дунава овог лета. 

У већини узорака земљишта детектовано је присуство 137Cs у траговима. 
Концентрација активности овог антропогеног радионуклида су ниже у поређењу са 
вредностима измереним прошлих година. Процеси испирања и релокације цезијума могу да 
доведу до веома неравномерне дистрибуције овог радионуклида у једној области.  

Концентрација активности природног 238U се креће у границама до 107 Bq/kg. Нема 
значајних одступања од вредности карактеристичних за војвођанске земље, за које постоји 
најбоља ситематика измерених вредности. Ни у једном узорку није примећена повишена 
активност како 238U, 235U, тако ни осиромашеног уранијума.  
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Вредности концентрација активности 232Th се крећу у опсегу до 56 Bq/kg. Максимална 
вредност концентрације активности 232Th је нешто мало нижа од одговарајуће вредности 
забележене у Војводини. Исто се може рећи и за 40K, коме се вредности концентрација 
активности крећу у опсегу од 422 do 840 Bq/kg. Концентрације активности ова два изотопа 
крећу у се опсегу вредности које су карактеристичне за овај тип земљишта.  

Концентрације активности природног радионуклида 226Ra се крећу у границама од 13.4 
Bq/kg до 42.7 Bq/kg што је уобичајено за војвођанско земљиште и нема знатних одступања у 
односу на досадашња мерења. Концентрација активности 226Ra, који је члан низа 238U, 
природно прати концентрацију 238U, што значи да на испитиваним локацијама нису 
забележена технолошка повећања концентрације овог радионуклида. Равнотежа активности 
238U и 226Ra потврђује наше раније закључке о одсуству загађења са осиромашеним ураном. 

Да би се добила што прецизнија и тачнија оцена радиоактивности земљишта у 
подручју општине Нови Сад неопходно је наставити са мерењима и узорковањем на што 
већем броју локација у граду. Уједно се на тај начин прати и елиминација радионуклида 137Cs 
чернобилског порекла из екосистема Војводине. 
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4.5. МОНИТОРИНГ UV ИНДЕКСА15 
 

Током 2008. године настављен је мониторинг интензитета соларног ултраљубичастог 
зрачења започет априла 2003. године. Интензитет UV зрачења се мери на сваких 30 секунди, а 
затим се израчунава средња вредност за интервал од 10 минута. Мерења се врше током 24 
сата дневно. Истовремено се формира дневна база података са подацима о измереним 
вредностима израженим у јединици UV Индекс. Осим тога формира се и база података о 
дозама UV зрачења, као и о вредностима оптичке дебљине аеросола и количине водене паре у 
атмосфери.  
 Током 2008. године редовно је вршено праћење (мониторинг) тренутних вредности UV 
индекса. Допуњена је база података мерених вредности интензитета соларног UV зрачења. 
Редовно је праћена дебљина озонског омотача. Формирана је база података о измереним 
вредностима дебљине озонског омотача и формирана је база података о измереним 
вредностима оптичке дебљине аеросола у атмосфери и количине водене паре. 
 

Резултати мониторинга UV зрачења 
 

Редовни мониторинг UV зрачења је почео 2003. године и од тада се врши 
континуално. Крајем зиме и почетком пролећа вредност UV Индекса расте, да би максимум 
достигла у периоду крај јуна - почетак јула. После тога је интензитет UV зрачења опада, да би 
од половине новембра вредност UV Индекса пала на вредност испод 1.  

На слици у прилогу приказане су максималне дневне вредности UV индекса 
прикупљене током 2008. године. 

На основу презентованих резултата може се закључити следеће: 
1. Максималне вредности UV Индекса су биле у периоду јун - јул. Те вредности су, за време 

ведрих дана износиле између 8 и 9 што представља врло висок ниво UV зрачења, када се 
морају предузети озбиљне мере заштите од UV зрачења. 

2. Број дана са високим UV Индексом преко 8 износи 36, приближно исти број као 2007. 
године. Број дана када је UV Индекс био 7 (± 0.5 UVI) или више је 12. Овакав интензитет 
UV зрачења може штетно утицати на људе са осетљивом кожом и на децу, па би посебну 
пажњу приликом информисања јавности требало обратити на тај део популације. 

3. Највише дневне вредности интензитета соларног UV зрачења измерене су у периоду од 10 
до 16 часова и у том периоду доза соларног зрачења износи приближно 80% укупне 
дневне дозе током летњих месеци, док у периоду од 11 до 15 часова емитована доза 
износи око 65%. Ти периоди дана су најризичнији за излагање сунцу.  

4. Регистрована вредност UV Индекса од 9 (±0.5) или више регистрована је 23 пута, с тим да 
је максимална вредност износила 9.6. Ови резултати су готово идентични са резултатима у 
2007. години.  

 
Поређење са резултатима мониторинга из 2003, 2004, 2005, 2006 и 2007. године 

 
Вредности UV индекса током 2008. године показује да нема значајних одступања у 

односу на претходне четири године. Максималне вредности измерене током летњег периода 
2008. године су блиске онима које су измерене у истом периоду 2003-2008. године. Број дана 
у 2008. години (36) са високим вредностима UV индекса (8 или више) је близак броју дана 
током 2003. године (43) и 2004. године (40), и 2007 (43) али већи него 2005. године (33) и 
2006. године (25). 

Може се закључити да у протеклих пет година нема битних промена у броју дана са 
UV индексом преко 3 (период пролеће – јесен, који је покривен мерењима за све четири 
                                                 
15 ПMФ, Департман за физику у Новом Саду у сарадњи са Центром за 
Метеорологију и моделирање животне средине, 2008. 
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године). Тај број дана износи у просеку 138. Максимуми зрачења се постижу током летњих 
месеци и у свих пет година се крећу између 8 и 9. 

Међутим значајнија информација је емитована доза зрачења, јер она показује какви 
ефекти могу бити изазвани уколико се организам у току одређеног дана излаже дејству 
зрачења. 

Ради поређења емитованих доза у одговарајућим периодима године, изабран је период 
1.5. – 30.9. у којем постоје мерени подаци за свих пет година (доза за последњих десет дана 
септембра 2006. године и за период августа 2008. године је процењена на основу 
прогностичког модела). У овом периоду у 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008. години, укупне 
емитоване дозе износиле су 504647 J/m2, 501866 J/m2, 463315 J/m2, 466487 J/m2, 464245 J/m2  и 
528211 J/m2 респективно.  
  

Мониторинг дебљине озонског омотача 
 

Мерења дебљине озонског омотача почела 23. августа 2006. године. Мерења је могуће 
вршити само током ведрих дана и то је разлог зашто недостају вредности за неке дане.  

С обзиром да се под озонском рупом сматра област озонског омотача чија је дебљина 
испод 220 DU (добсонове јединице), са слике се може закључити да је у овом временском 
периоду дебљина озонског омотача била знатно изнад те вредности. 

 
 Прогноза вредности UV индекса 
 

Мониторинг тренутних вредности UV индекса у Новом Саду у 2008. години вршен је 
од 1. јануара до 1. децембра. Измерене вредности показују да нема већих одступања у односу 
на претходне године, што индиректно показује да није дошло до значајнијег оштећења 
озонског омотача изнад овог подручја, нити до значајније промене концентрације различитих 
врста аеросола у атмосфери. Осим тога, настављено и са мерењем дебљине озонског омотача. 
 Осавремењена је и допуњена база података за архивирање измерених вредности и 
софтвер за претраживање базе по различитим функционалним параметрима. 
 Од великог је значаја правовремено и поуздано информисање јавности о вредности UV 
индекса, ради предузимања одговарајућих мера заштите од прекомерног UV зрачења.  
 
 
 
Максималне вредности УВ индекса током 2008.године 
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 Максималне вредности UV индекса у периоду 2003. – 2008. година. 
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Дебљина озонског омотача током 2008. године. 
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4.6. УТВРЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА 16 
 
 
Директно штетно дејство загађеног ваздуха на здравље људи се огледа у уношењу 

загађујућих материја у организам дисањем, што може довести до акутних и хроничних 
болести дисајних органа изложене осетљиве популације. Здравствени ризик за појаву 
респираторних обољења је већи ако су у ваздуху повишене концентрације основних 
загађујућих материја.  

Да би се утврдио ризик по здравље људи због повећане количине загађујућих 
материја у ваздуху потребно је у дугом временском периоду пратити количину загађујућих 

                                                 
16  Институт за јавно здравље Војводине,  Утврђивање квалитета ваздуха  мерењем имисије загађујућих 
материја у ваздуху Града Новог Сада 2008. године  
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материја у ваздуху уз истовремено праћење здравственог стања становништва, са посебним 
освртом на болести на које загађујуће материје могу утицати. 

Праћење показатеља квалитета ваздуха има за циљ добијање података неопходних за 
утврђивање квалитета ваздуха и степена загађења ваздуха у Новом Саду неопходних за 
правилан одабир превентивних мера у циљу заштите и унапређења здравља људи и очувања 
животне средине. 
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Узорковање ваздуха ради утврђивања укупне количине седимента и садржаја 
аероседимента у 2008.години 
 
На територији Новог Сада одабрано је десет репрезентативних мерних места за 

постављање аероседиментатора (таложника), водећи рачуна о заступљености свих 
градских зона. 

Анализа садржаја седимента вршена је у Одељењу лабораторијских служби Центра 
за хигијену и хуману екологију Института за јавно здравље Војводине по прописаној 
методологији. Из прикупљених садржаја узорака таложника вршено је утврђивање укупне 
количине падавина (l), pH вредности укупне количине падавина, електропроводљивост 
укупне количине падавина (μS/cm), укупне количине седимента (mg/m2), количина 
растворљивих (mg/m2) и нерастворљивих материја (mg/m2) у укупној количини седимента, 
садржај калцијума (mg/m2), сулфата (mg/m2), хлорида (mg/m2), амонијака (mg/m2) и 
нитрата (mg/m2) у укупној количини седимента и садржај тешких метала и металоида – 
олова (μg/m2), кадмијума (μg/m2) и цинка (μg/m2) у укупној количини седимента.  
 

На мрежи мерних места током 2008. године средња годишња вредност укупне 
количине аероседимента износила је 213,9 mg/m2, што прелази граничну вредност 
имисије на годишњем нивоу од 200 mg/m2 за 6,95%. Минимална вредност укупне 
количине аероседимента износила је 25,5 mg/m2, а максимална 1649,1 mg/m2.  

 
Укупна количина аероседимента прелазила је граничну вредност имисије на 

месечном нивоу од 450 mg/m2 у седам (8,05%) од укупно 102 контролисана узорка.  
 
 На мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године минимална вредност 
концентрације олова у аероседименту износила је <50 µg/m2 (што је граница детекције 
примењене аналитичке методе), а максимална вредност концентрације олова у 
аероседименту је износила 140 µg/m2. Прекорачење граничне вредности имисије 
олова у аероседименту на месечном нивоу током 2008. године није утврђено ни у једном 
од укупно 99 контролисаних узорака ваздуха. 
 
 Утврђена вредност концентрације кадмијума у аероседименту у свим 
контролисаним узорцима износила је <5 µg/m2 (што је граница детекције примењене 
аналитичке методе). Прекорачење граничне вредности имисије кадмијума у 
аероседименту на месечном нивоу током 2008. године није утврђено ни у једном од 
укупно 99 контролисаних узорака ваздуха. 
 На мрежи мерних места током 2008. године минимална вредност концентрације 
цинка у аероседименту износила је <10 µg/m2 (што је граница детекције примењене 
аналитичке методе), а максимална вредност 323 µg/m2. Прекорачење граничне 
вредности имисије цинка у аероседименту на месечном нивоу током 2008. године није 
утврђено ни у једном од укупно 99 контролисаних узорака ваздуха. 
 
  



 
 

 

 
 
 
Средња годишња вредност укупне количине падавина, укупне количине седимента и садржаја аероседимента у Новом Саду током 2008. године 

Табела 1. 
Збирна 

статистика / 
Месечне 
вредности 
показатеља 

(mg/m2) 

Укупна 
количина 
падавина(l) 

pH 
(-) 

Електро 
проводљивост 

(µS/cm) 

Укупна 
количина 
седимента 

Растворене 
материје 

Нерастворене 
материје Калцијум Сулфати Хлориди Амонијак 

Олово* 
(μg/m2) 

Кадмијум* 
(μg/m2) 

Цинк* 
(μg/m2) 

ГВИ 
(годишњи) - / - - / - - / - 450 / 200 - / - - / - - / - - / - - / - - / - 250 5  400 

Број мерења 102 99 99 87 87 87 98 95 98 98 99 99 99 
Средња 
вредност 1,4 7,4 89 213,9 81,1 132,9 8,4 13,1 11,6 5,9 103 – 44 
C50 
(медијана) 1,2 7,3 58 146,3 46,4 81,4 7,8 10,7 6,4 1,2 103 – 23 

C95 4,6 7,9 252 472,0 173,3 350,2 18,2 26,4 15,1 5,8 136 – 197 
C98 5,2 8,1 385 1024,1 320,1 667,2 20,5 35,2 28,3 7,9 139 – 284 
Минимална 
вредност 0,10 6,7 16 25,5 11,1 8,8 0,5 2,1 1,1 0,0 < 50 < 5 < 10 
Максимална 
вредност 5,2 8,6 1666 1649,1 1450,9 845,7 38,2 129,4 440,4 400,5 140 < 5 323 
Стандардна 
девијација 1,18 0,36 173,26 243,55 158,67 148,97 5,80 14,71 44,27 40,54 52,33 – 62,90 
Коефицијент 
варијације 83,86 4,90 194,17 113,85 195,76 112,13 69,05 112,45 383,03 686,67 50,80 – 143,07 

Број 
мерења  
> GVI 

– – – 7 / 26 – – – – – – 0 0 0 

Проценат 
мерења > 
GVI 

– – – 8,00 / 
30,00 – – – – – – 0,00 0,00 0,00 

*израчунате средње вредности и вредности перцентила се односе само на тачно утврђене вредности, не и на утврђене вредности са предзнаком "<" 
GVI - граничнa вредност имисије 
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Концентрација чађи у 24-часовним узорцима ваздуха 

 
Средња годишња вредност концентрације чађи у ваздуху износила је 3 µg/m3/dan. 

Минимална средња годишња вредност концентрације чађи утврђена током 2008. године на 
мрежи мерних места у Новом Саду износила је 1 µg/m3/dan, а максимална средња годишња 
вредност концентрације чађи 50 µg/m3/dan.  
 

Прекорачење прописане дневне граничне вредности имисије чађи у ваздуху током 
2008. године на мрежи мерних места није утврђено ни у једном (0,00%) од укупно 3373 
контролисаних узорака ваздуха.  
 

Средња годишња вредност концентрације чађи у ваздуху од 3 µg/m3 није прелазила 
прописану средњу годишњу граничну вредност имисије од 50 µg/m3.  
 

Најнижа средња месечна вредност концентрације чађи у ваздуху током зимског 
периода (јануар, фебруар, март, октобар, новембар, децембар) износила је 2 µg/m3/dan у 
марту месецу, а највиша средња месечна вредност концентрације чађи у ваздуху током 
зимског периода 2008. године износила је 5 µg/m3/dan u новембру и децембру 2008. године . 
 

На мрежи мерних места током 2008. године најнижа средња месечна вредност 
концентрације чађи у ваздуху током летњег периода износила је 1 µg/m3/dan у августу 
месецу, а највиша средња месечна вредност концентрације чађи у ваздуху током летњег 
периода 2008. године износила је 3 µg/m3/dan у месецу јулу. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Средње месечне вредности концентрације чађи у ваздуху (µg/m3/dan) и статистички показатељи квалитета ваздуха у погледу концентрације чађи  
у 24-часовним узорцима ваздуха у Новом Саду током 2008. године 

 
                 Tabela 2. 

 Januar Februar Mart April Maj Jun Jul Avgust Septembar Oktobar Novembar Decembar Godišnje 
GVI  50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50* 
Број мерења 265 282 284 261 267 300 283 292 300 293 267 279 3373 
Средња вредност 3 3 2 2 2 2 3 1 2 3 5 5 3 
C50 (медијана) 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 3 1 
C95 7 7 4 3 3 4 6 3 4 7 20 16 7 
C98 9 10 6 3 3 6 7 4 4 15 24 19 13 
Минимална 
вредност 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Максимална 
вредност 11 17 9 3 4 7 31 4 4 46 31 50 50 

Број мерења  
> GVI  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -** 
Проценат мерења > 
GVI (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -** 
*средња годишња гранична вредност имисије чађи       
** тумачење се врши у односу на утврђену средњу годишњу вредност и прописану средњу годишњу вредност граничне вредности имисије чађи                
GVI - граничнa вредност имисије 
 
 



 
 

 

Средње месечне вредности концентрације чађи у ваздуху (µg/m3/dan) током зимског периода 2008. године и  
статистички показатељи квалитета ваздуха у погледу концентрације чађи у 24-часовним узорцима ваздуха у Новом Саду   

                 Табела 3. 
 Јануар Фебруар Март Октобар Новембар Децембар 

GVI  50 50 50 50 50 50 
Број мерења 265 282 284 293 267 279 
Средња вредност 3 3 2 3 5 5 
C50 (медијана) 1 1 1 1 3 3 
C95 7 7 4 7 20 16 
C98 9 10 6 15 24 19 
Минимална вредност 1 1 1 1 1 1 
Максимална вредност 11 17 9 46 31 50 
Број мерења > GVI 0 0 0 0 0 0 
Проценат мерења > GVI (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 
 
 

Средње месечне вредности концентрације чађи у ваздуху (µg/m3/dan) током летњег периода 2008. године и  
статистички показатељи квалитета ваздуха у погледу концентрације чађи у 24-часовним узорцима ваздуха у Новом Саду   

                 Табела 4. 
 April Maj Jun Jul Avgust Septembar 

GVI  50 50 50 50 50 50 
Број мерења 261 267 300 283 292 300 
Средња вредност 2 2 2 3 1 2 
C50 (медијана) 2 2 1 1 1 1 
C95 3 3 4 6 3 4 
C98 3 3 6 7 4 4 
Минимална вредност 1 1 1 1 1 1 
Максимална вредност 3 4 7 31 4 4 
Број мерења > GVI 0 0 0 0 0 0 
Проценат мерења > GVI (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Концентрација сумпордиоксида у 24-часовним узорцима ваздуха 

 
Средња годишња вредност концентрације сумпордиоксида у ваздуху износила је 

16 µg/m3/dan. Током 2008. године у 92% мерења је утврђена концентрација приземног 
озона у 24-часовним узорцима ваздуха била испод границе детекције примењене методе 
анализе (<2 µg/m3), те се статистички подаци приказани у извештају односе на 8% 
утврђених вредности . 
 

Минимална средња годишња вредност концентрације сумпордиоксида утврђена 
током 2008. године на мрежи мерних места у Новом Саду износила је <2 µg/m3/dan (граница 
детекције примењене лабораторијске методе), а максимална средња годишња вредност 
концентрације сумпордиоксида износила је 50 µg/m3/dan.  
 

Прекорачење прописане дневне граничне вредности имисије сумпордиоксида у 
ваздуху током 2008. године на мрежи мерних места у Новом Саду није утврђена ни у једном 
(0,00%) од укупно 3363 контролисана узорка ваздуха.  
 

Средња годишња вредност концентрације сумпордиоксида у ваздуху на мрежи 
мерних места у Новом Саду током 2008. године од 16 µg/m3 није прелазила прописану 
средњу годишњу граничну вредност имисије од 50 µg/m3.  
 

На мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године минимална средња 
месечна вредност концентрације сумпордиоксида у ваздуху током зимског периода 
(јануар, фебруар, март, октобар, новембар, децембар) износила је < 2 µg/m3/dan (граница 
детекције примењене лабораторијске методе), а максимална средња месечна вредност 
концентрације сумпордиоксида у ваздуху током зимског периода 2008. године износила 
је 50 µg/m3/dan. 
 

На мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године и минимална и 
максимална средња месечна вредност концентрације сумпордиоксида у ваздуху током 
летњег периода (април, мај, јун, јул, август, септембар) износила је <2 µg/m3/dan (граница 
детекције примењене лабораторијске методе). 
 
 

 
 
  

 
 

  



 

 
 
 
 
 
 

Средње месечне вредности концентрације сумпордиоксида у ваздуху (µg/m3/dan) и статистички показатељи квалитета ваздуха у погледу 
концентрације сумпордиоксида у 24-часовним узорцима ваздуха у Новом Саду током 2008. године* 

 
Табела 5. 

 Јануар Фебруа
р Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар Годишње 

GVI  150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50** 
Број мерења 266 289 284 279 267 300 283 298 300 297 221 279 3363 
Средња вредност - - - - - - - - - - - 16 16 
C50 (медијана) - - - - - - - - - - - 15 15 
C95 - - - - - - - - - - - 31 31 
C98 - - - - - - - - - - - 35 35 
Минимална 
вредност <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 

Максимална 
вредност <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 50 50 

Број мерења  
> GVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -*** 
Проценат мерења  
> GVI (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -*** 
 *израчунате средње вредности и вредности перцентила се односе само на тачно утврђене вредности, не и на утврђене вредности са предзнаком "<" 
** средња годишња гранична вредност имисије сумпордиоксида у 24-часовним узорцима ваздуха  
*** тумачење се врши у односу на утврђену средњу годишњу вредност и прописану средњу годишњу вредност граничне вредности имисије сумпордиоксида 
 
 
 



 
 

 

Средње месечне вредности концентрације сумпордиоксида у ваздуху (µg/m3/dan) током зимског периода 2008. године и  
статистички показатељи квалитета ваздуха у погледу концентрације сумпордиоксида у 24-часовним узорцима ваздуха у Новом Саду*   

Табела 6. 
 Јануар Фебруар Март Октобар Новембар Децембар 

GVI  150 150 150 150 150 150 
Број мерења 266 289 284 297 221 279 
Средња вредност - - - - - 16 
C50 (медијана) - - - - - 15 
C95 - - - - - 31 
C98 - - - - - 35 
Минимална вредност <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Максимална вредност <2 <2 <2 <2 <2 50 
Број мерења > GVI 0 0 0 0 0 0 
Проценат мерења > GVI (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
*израчунате средње вредности и вредности перцентила се односе само на тачно утврђене вредности, не и на утврђене вредности са предзнаком "<"  
 
 

Средње месечне вредности концентрације сумпордиоксида у ваздуху (µg/m3/dan) током летњег периода 2008. године и  
статистички показатељи квалитета ваздуха у погледу концентрације сумпордиоксида у 24-часовним узорцима ваздуха у Новом Саду*   

Tabela 7. 
 April Maj Jun Jul Avgust Septembar 

GVI  150 150 150 150 150 150 
Број мерења 279 267 300 283 298 300 
Средња вредност - - - - - - 
C50 (медијана) - - - - - - 
C95 - - - - - - 
C98 - - - - - - 
Минимална вредност <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Максимална вредност <2 <2 <2 <2 <2 <2 
Број мерења > GVI 0 0 0 0 0 0 
Проценат мерења > GVI (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
*израчунате средње вредности и вредности перцентила се односе само на тачно утврђене вредности, не и на утврђене вредности са предзнаком "<"                           
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Концентрација азотдиоксида у 24-часовним узорцима ваздуху 

 
Средња годишња вредност концентрације азотдиоксида у 24-часовним узорцима 

ваздуха износила је 25 µg/m3/dan. Минимална годишња вредност концентрације 
азотдиоксида у 24-часовним узорцима ваздуха утврђена током 2008. године на мрежи 
мерних места у Новом Саду износила је <4 µg/m3/dan (граница детекције примењене 
лабораторијске методе), а максимална годишња вредност концентрације азотдиоксида у 
24-часовним узорцима ваздуха 197 µg/m3/dan.  

 
Прекорачење граничне вредности имисије азотдиоксида у 24-часовним узорцима 

ваздуха у односу на прописану граничну вредност имисије на дневном нивоу од 85 µg/м3 је 
утврђена у 11 (1,58%) од укупно 696 контролисаних узорака. 

 
Средња годишња вредност концентрације азотдиоксида у 24-часовним узорцима 

ваздуха на мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године од 25 µg/m3 није 
прелазила прописану средњу годишњу граничну вредност имисије од 60 µg/m3.  
 

На мрежи мерних места у Граду Новом Саду током 2008. године минимална средња 
месечна вредност концентрације азотдиоксида у 24-часовним узорцима ваздуха је 
износила 9 µg/m3 и утврђена је током маја 2008. године, а максимална средња месечна 
вредност концентрације азотдиоксида у ваздуху од 49 µg/m3 утврђена је током фебруара 
2008. године. 

 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Средње месечне вредности концентрације азотдиоксида у ваздуху (µg/m3/dan) и статистички показатељи квалитета ваздуха  

у погледу концентрације азотдиоксида у 24-часовним узорцима ваздуха у Новом Саду током 2008. године* 
 

     Табела 8. 
 Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар Годишње 

GVI (µg/m3) 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 60** 
Број мерења 54 58 62 54 51 60 62 62 60 57 54 62 696 
Средња вредност 27 49 19 18 9 10 33 28 22 19 44 10 25 
C50 (медијана) 26 30 19 19 8 9 21 22 20 16 24 9 18 
C95 51 179 32 26 20 19 104 55 51 37 130 20 73 
C98 61 190 34 30 28 19 161 64 80 47 137 31 120 
Минимална вредност <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 <4 
Максимална вредност 67 197 39 33 33 19 165 74 84 69 137 41 197 
Број мерења > GVI 
(85µg/m3) 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 -*** 
Проценат мерења > 
GVI (%) (85 µg/m3) 0,00 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4,84 0,00 0,00 0,00 9,26 0,00 -*** 
*израчунате средње вредности и вредности перцентила се односе само на тачно утврђене вредности, не и на утврђене вредности са предзнаком "<" 
**средња годишња гранична вредност имисије азотдиоксида       
*** тумачење се врши у односу на утврђену средњу годишњу вредност и прописану средњу годишњу вредност граничне вредности имисије азотдиоксида                 
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Концентрација азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида у 

краткотрајним узорцима ваздуха   
 
 Најнижа средња месечна вредност концентрације азотдиоксида у ваздуху 
(µg/m3/1h) износила је 0,003 µg/m3, као што је и највиша средња месечна вредност 
концентрације азотдиоксида у ваздуху (µg/m3/1h) износила је 0 µg/m3, те током 2008. 
године није утврђено прекорачење граничне вредности имисије азотдиоксида ни у 
једном од укупно 138 краткотрајних контролисаних узорака ваздуха.  
 
 Утврђена средња месечна вредност концентрације угљенмоноксида у 
краткотрајним узорцима ваздуха је износила 1,75 mg/m3, минимална 0,00 mg/m3, а 
максимална 11,81 mg/m3 током 2008. године. Прекорачење граничне вредности имисије 
угљенмоноксида у једночасовним узорцима ваздуха утврђено је у два (1,45%) од укупно 
138 контролисаних узорака ваздуха током 2008. године. 
  

Утврђена средња месечна вредност концентрације угљендиоксида у 
краткотрајним узорцима ваздуха је износила 993,75 mg/m3, минимална 742,32 mg/m3, a 
максимална 1679,35 mg/m3 током 2008. године. У недостатку норматива и недостатка 
прописане граничне вредности имисије угљендиоксида тумачење добијених резултата 
имисије угљендиоксида у животној средини се не врши.  
 
Средње месечне концентрације азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида у једночасовним 
узорцима ваздуха и статистички показатељи квалитета ваздуха у погледу концентрације 
азотдиоксида, угљенмоноксида и угљендиоксида у једночасовним узорцима ваздуха током 2008. год. 

Табела 9. 
 Азотдиоксид Угљенмоноксид Угљендиоксид 

GVI  150 µg/m3 10 mg/m3 -
Број мерења 138 138 138
Средња вредност 0,00 1,75 993,75
Минимална вредност 0,00 0,00 742,32
Максимална вредност 0,00 11,81 1679,35
Број мерења > GVI 0 2 -
Проценат мерења > GVI (%) 0,00 1,45 -

 
 
Концентрација приземног озона (µg/m3/24h) у ваздуху  

 
На мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године средња годишња 

вредност концентрације приземног озона у ваздуху износила је 24,8 µg/m3/dan. Током 
2008. године у 95% мерења је утврђена концентрација приземног озона у 24-часовним 
узорцима ваздуха била испод границе детекције премењене методе анализе (<0,1 µg/m3), те 
се статистички подаци приказани у извештају односе на 5% утврђених вредности.  

 
Минимална средња годишња вредност концентрације приземног озона у ваздуху 

утврђена током 2008. године на мрежи мерних места у Новом Саду  износила је <0,1 
µg/m3/dan (граница детекције примењене лабораторијске методе), а максимална средња 
годишња вредност концентрације приземног озона у ваздуху 197,2 µg/m3/дан. У табели су 
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приказане 50, 95 и 98 перцентила свих средњих дневних вредности измерених концентрација 
приземног озона у 24-часовним узорцима ваздуха током 2008. године. 

 
Прекорачење граничне вредности имисије приземног озона у 24-часовним 

узорцима ваздуха у односу на прописану граничну вредност имисије на дневном нивоу од 85 
µg/m3 је утврђена у три (0,43%) од укупно 695 контролисаних узорака ваздуха током 2008. 
године у Новом Саду.  
 

Средња годишња вредност концентрације приземног озона у 24-часовним 
узорцима ваздуха на мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године од 24,8 µg/m3 
није прелазила прописану средњу годишњу граничну вредност имисије od 80 µg/m3. 

 
На мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године минимална средња 

месечна вредност концентрације приземног озона у 24-часовним узорцима ваздуха је 
износила 0,2 µg/m3 и утврђена је током априла 2008. године, а максимална средња месечна 
вредност концентрације приземног озона у ваздуху од 182 µg/m3 утврђена је током 
септембра 2008. године. 
 
  
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Средња месечна концентрација приземног озона у 24-часовним узорцима ваздуха и статистички показатељи квалитета ваздуха у погледу 
концентрације приземног озона у 24-часовним узорцима ваздуха у Новом Саду током 2008. године* 

 
 
 

Табела 10. 
 Јануар Фебруар Март Април Мај Јун Јул Август Септембар Октобар Новембар Децембар Годишње 

GVI 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 80** 
Број мерења 54 58 62 0,2 53 60 55 62 60 54 60 55 695 
Средња вредност 0,8 2,8 8,8 0,2 - - 3,0 30,2 182,0 - 16,7 32,0 24,8 
C50 (медијана) 0,8 1,3 2,4 0,2 - - 3,0 2,5 182,0 - 18,0 32,0 2,2 
C95 1,0 7,7 20,9 0,2 - - 3,0 138,2 182,0 - 21,6 32,0 163,6 
C98 1,0 8,3 22,2 0,2 - - 3,0 173,6 182,0 - 21,8 32,0 189,9 
Минимална вредност <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Максимална вредност 1,0 8,7 23,0 0,2 <0,1 <0,1 3,0 197,2 182,0 <0,1 22,0 32,0 197,2 
Број мерења > GVI 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 -*** 
Проценат мерења > GVI 
(%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,23 1,67 0,00 0,00 0,00 -*** 
*израчунате средње вредности и вредности перцентила се односе само на тачно утврђене вредности, не и на утврђене вредности са предзнаком "<" 
**средња годишња гранична вредност имисије приземног озона                       
*** тумачење се врши у односу на утврђену средњу годишњу вредност и прописану средњу годишњу вредност граничне вредности имисије приземног озона                
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Концентрација водоник-сулфида у 24-часовним узорцима  ваздуха  
 
Средња годишња вредност концентрације водоник-сулфида у ваздуху није могла 

бити одређена сходно чињеници да је у 322 (99%) мерења, од укупно 324, утврђена 
концентрација водоник-сулфида у 24-часовним узорцима ваздуха износила <0,1 µg/m3 
(граница детекције примењене лабораторијске методе).  

 
Минимална дневна вредност концентрације водоник-сулфида утврђена током 

2008. године на мрежи мерних места у Новом Саду износила је <0,1 µg/m3/dan (граница 
детекције примењене лабораторијске методе), а максимална дневна вредност 
концентрације водоник-сулфида износила је 0,7 µg/m3/dan. 

 
Прекорачење граничне вредности имисије водоник-сулфида у 24-часовним 

узорцима ваздуха у односу на прописану граничну вредност имисије на дневном нивоу од 50 
µg/m3 није утврђена ни у једном (0,00%) од укупно 324 контролисана узорка ваздуха током 
2008. године у Новом Саду.  
 

Средња месечна концентрација водоник-сулфида у 24-часовним узорцима ваздуха и 
статистички показатељи квалитета ваздуха у погледу концентрације водоник-сулфида у 24-

часовним узорцима ваздуха у Новом Саду током 2008. године 
 

Табела 11. 
Месец 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

GVI (µg/m3) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Број мерења 17 32 28 24 32 38 28 36 28 28 34
Средња 
вредност - - - - - - - - - - 0,5

Минимална 
вредност - - - - - - - - - - <0,1

Максимална 
вредност - - - - - - - - - - 0,7

Број 
мерења > 
GVI 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Проценат 
мерења > 
GVI (%) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
 

Концентрација укупне количине суспендованих честица и садржаја 
нормираних метала, металоида и специфичних загађујуђих материја (полициклични 
ароматични угљоводоници изражени као бензо(а) пирен) у узоркованој укупној 
количини суспендованих честица  

Средња годишња вредност укупне количине суспендованих честица износила је 227 
µg/m3.  

Минимална дневна вредност укупне количине суспендованих честица утврђена 
на мрежи мерних места током 2008. године износила је 32 µg/m3, а максимална дневна 
вредност укупне количине суспендованих честица 3081 µg/m3. У табели су приказане 50, 
95 и 98 перцентила свих дневних вредности измерених концентрација укупне количине 
суспендованих честица у 24-часовним узорцима ваздуха током 2008. године. 

Прекорачење граничне вредности имисије укупне количине суспендованих 
честица у 24-часовним узорцима ваздуха у односу на прописану граничну вредност имисије 
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на дневном нивоу од 120 µg/m3 је утврђена у 197 (65,00%) од укупно 305 контролисаних 
узорака ваздуха током 2008. године у Новом Саду.  

Средња годишња вредност укупне количине суспендованих честица у ваздуху од 
227 µg/m3 у Новом Саду током 2008. године прекорачивала је прописану средњу годишњу 
вредност имисије суспендоавних честица од 70 µg/m3 za 157 µg/m3, односно за 325%. 

 
Средња годишња вредност концентрације укупне количине суспендованих честица у 24-

часовним узорцима ваздуха у Новом Саду током 2008. године    
        Табела 12. 

Показатељи Укупна количина суспендованих 
честица (µg/m3)* 

Нормиране вредности (GVI) годишњи 70
Број мерења 305
Средња вредност 227
C50 (медијана) 177
C95 443
C98 581
Минимална вредност 32
Максимална вредност 3081
Стандардна девијација   249,91
Коефицијент варијације 110,26
Број > GVI (на дневном нивоу)   197
Проценат > GVI (на дневном нивоу) 65
Проценат у којем утврђена средња вредност укупне количине 
суспендованих честица у 24-часовним узорцима ваздуха 
прекорачује GVI на годишњем нивоу од 70 µg/m3 

325%

*израчунати статистички показатељи се односе на утврђене бројчане вредности без предзнака "<" 
 

 
На мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године минимална утврђена 

средња месечна укупна количина суспендованих честица износила је 135 µg/m3 у 
децембру 2008. године, а максимална утврђена средња месечна укупна количина 
суспендованих честица износила је 377 µg/m3 у септембру 2008. године.  

 
 

Преглед средњих месечних вредности укупне количине суспендованих честица у 24-
часовним узорцима ваздуха у Новом Саду током 2008. године 

Табела 13. 

Месец 
Број узорака  

укупне количине 
суспендованих честица 

Средња месечна вредност  
укупне количине  

суспендованих честица (μg/m3) 
Нормиране вредности (GVI) 
месечни – 120 

Јануар 37 299 
Фебруар 26 304 
Март 30 136 
Април 30 156 
Мај 23 167 
Јун 19 143 
Јул 10 170 
Август 32 310 
Септембар 15 377 
Октобар 23 247 
Новембар 34 248 
Децембар 26 135 
 



 
 

 153

На мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године средња годишња 
вредност концентрације полицикличних ароматичних угљоводоника изражених као 
бензо (а) пyрен у узоркованој укупној количини суспендованих честица износила је 4,3 
ng/m3, што прекорачује граничну вредност имисије за укупне полицикличне 
ароматичне угљоводонике у ваздуху на годишњем нивоу од 1 ng/m3 зa 3,3 ng/m3, односно 
430%.  

Минимална вредност средње годишње концентрације полицикличних 
ароматичних угљоводоника изражених као бензо (а) пyрен у узоркованим 
суспендованим честицама је била испод границе детекције примењене методе анализе (<0,2 
ng/m3), a максимална вредност средње годишње концентрације полицикличних 
ароматичних угљоводоника изражених као бензо (а) пyрен у узоркованим 
суспендованим честицама 26,4 ng/m3.  
 
Средња годишња вредност концентрације полицикличних ароматичних угљоводоника  
изражених као бензо (а) пyрен у узоркованим суспендованим честицама у Новом Саду током 
2008. године    

        Табела 14. 

Показатељи Полициклични ароматични угљоводоници 
(бензо(а)пирен) (ng/m3)* 

Нормиране вредности (GVI) годишњи 1
Број мерења 139
Средња вредност 4,3
C50 (медијана) 2,4
C95 13,3
C98 16,3
Минимална вредност <0,2
Максимална вредност 26,4
Стандардна девијација   4,62
Коефицијент варијације 107,54
Проценат у којем утврђена средња вредност  
полицикличних ароматичних угљоводоника  
изражених као бензо (а) пyрен у узоркованим 
суспендованим честицама  
прекорачује GVI на годишњем нивоу   

430%

*израчунати статистички показатељи се односе на утврђене бројчане вредности без предзнака "<" 
 
Утврђивање концентрације метала и металоида у узоркованим суспендованим 

честицама вршено је у укупно 124 узорка током 2008. године. 
 

Средња годишња вредност концентрације олова у узоркованим суспендованих 
честица износила је 0,11 µg/m3 минимална <0,1 µg/m3, а максимална 0,2 µg/m3. 
Прекорачење граничне вредности имисије концентрације олова у узоркованим 
суспендованим честицама није утврђено (0,00%) ни у једном од укупно 124 контролисана 
узорка ваздуха.  
 

Средња годишња вредност концентрације кадмијума у узоркованим 
суспендованих честица износила je 0,004 µg/m3, минимална <0,001 µg/m3, a максимална 
0,100 µg/m3. Прекорачење граничне вредности имисије концентрације кадмијума у 
узоркованим суспендованим честицама је утврђено у два (1,61%) од укупно 124 
контролисана узорка ваздуха.  
 

Средња годишња вредност концентрације мангана у узоркованим суспендованих 
честица износила је 0,11 µg/m3, минимална <0,1 µg/m3, a максимална 0,20 µg/m3 (табела 
32). Прекорачење граничне вредности имисије концентрације мангана у узоркованим 
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суспендованим честицама није утврђено (0,00%) ни у једном од укупно 124 контролисана 
узорка ваздуха.  
 

У табели су приказане 50, 95 и 98 перцентила свих средњих дневних вредности 
утврђених концентрација нормираних метала и металоида (олова, кадмијума и мангана) у 
узоркованим суспендованим честицама током 2008. године, као и статистички подаци 
утврђене концентрације метала и металоида (цинк, никал, арсен, хром укупан, хром 
шестовалентни) који нису нормирани постојећим законским прописима.  
 
   
  



 

 
 
 
 
 
 
 
Средња годишња вредност концентрације метала и металоида у узоркованим суспендованих честицама у Новом Саду током 2008. године* 
 
 

Табела 15. 

Показатељи Pb 
(μg/m3) Cd (μg/m3) Mn (μg/m3) Zn (μg/m3) Ni (ng/m3) As (ng/m3) Cr ukupan 

(ng/m3) Cr6+ (ng/m3) 

Нормиране вредности (GVI) 
месечни 1 0,01 1 –** –** –** –** –** 

Број мерења 124 124 124 124 124 124 124 124 
Средња вредност 0,11 0,004 0,11 2 9 2 6 –*** 
C50 (медијана) 0,10 0,002 0,10 2 7 2 6 –*** 
C95 0,11 0,006 0,20 6 27 7 12 –*** 
C98 0,16 0,027 0,20 7 27 9 15 –*** 
Минимална вредност <0,1 <0,001 <0,1 <0,1 <1 0,5 <1 <1 
Максимална вредност 0,20 0,100 0,20 7,60 44,00 10 76 <1 
Стандардна девијација 0,02 0,01 0,03 1,81 7,40 2,11 8,17 –*** 
Коефицијент варијације 21,79 333,13 25,09 86,42 84,14 85,37 128,28 –*** 
Број мерења > GVI 0 2 0 - - - - - 
Проценат мерења > GVI 0,00 1,61 0,00 - - - - - 
*израчунати статистички показатељи се односе на утврђене бројчане вредности без предзнака "<" 
**није нормирана гранична вредност имисије    
*** не може се извршити статистичка обрада података јер су све утврђене вредности испод границе детекције и означене са предзнаком „<“ 
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Концентрација BTEX-а (лако испарљиви ароматични угљоводоници) у 
ваздуху  

 
Средња годишња вредност концентрације бензена износила је 3,8 µг/м3. Током 

2008. године у 68% мерења је утврђена концентрација бензена у 24-часовним узорцима 
ваздуха била испод границе детекције премењене методе анализе (<0,5 µг/м3). 
 

Минимална средња годишња вредност концентрације бензена је била испод 
границе детекције примењене методе анализе (<0,5 µг/м3), а максимална средња годишња 
вредност концентрације бензена је износила 13,5 µг/м3.  

 
Средња годишња вредност концентрације бензена у ваздуху на мрежи мерних 

места у  Новом Саду током 2008. године од 3,8 µг/м3 није прелазила прописану средњу 
годишњу граничну вредност имисије од 4 µг/м3 за 2008. годину, јер се према тумачењу 
важећег подзаконског прописа, гранична вредност имисије за канцерогене материје у које се 
убраја бензен, одређује на следећи начин: „У насељеним подручјима у којима је прекорачена 
прописана гранична вредност имисије због постојећих извора загађивања, то прекорачење 
може износити највише 5 g/m3 до 2015. године, с тим да се сваких 12 месеци почев од 2006. 
године, смањује најмање за по 0,5 g/m3 ”.  

 
 

Концентрација бензена у 24-часовним узорцима ваздуха у Новом Саду током 2008. године* 
              Табела 16. 

Показатељи Benzen 
(μg/m3) 

Нормиране вредности (GVI) годишњи 4** 
Број мерења 200 
Средња вредност 3,8 
C50 (медијана) 3,1 
C95 10,9 
C98 12,3 
Минимална вредност < 0,5 
Максимална вредност 13,5 
Стандардна девијација   3,1 
Коефицијент варијације 81,8 
Прекорачење утврђене средње вредности бензена у односу на GVI на годишњем нивоу 
за 2008. годину (4 µg/m3) 0,00 

 
*израчунате средње вредности и вредности перцентила се односе само на тачно утврђене вредности, не и на утврђене вредности са 
предзнаком "<" 
**У насељеним подручјима у којима је прекорачена прописана гранична вредност имисије због постојећих извора загађивања, то 
прекорачење може износити највише 5 μg/m3 до 2015. године с тим да се сваких 12 месеци почев од 2006. године смањује најмање за по 0,5 
μg/m3  

 
На мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године средња годишња 

вредност концентрације толуена износила је 5,5 µg/m3. Током 2008. године у 41% мерења 
је утврђена концентрација бензена у 24-часовним узорцима ваздуха била испод границе 
детекције премењене методе анализе (<0,5 µg/m3), те се статистички подаци приказани у 
извештају односе на 59% утврђених вредности.  

 
Минимална вредност средње годишње концентрације толуена је била испод 

границе детекције премењене методе анализе (<0,5 µg/m3), а максимална вредност средње 
годишње концентрације толуена је износила 31,9 µg/m3.  

 
Прекорачење граничне вредности имисије толуена у 24-часовним узорцима 

ваздуха у односу на прописану граничну вредност имисије на дневном нивоу од 7500 µg/m3 
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није утврђена ни у једном (0,00%) од укупно 200 контролисаних узорака ваздуха током 
2008. године у Новом Саду.  
 

 
Концентрација толуена у 24-часовним узорцима ваздуха у Новом Саду 2008. године 

Табела 17. 

Показатељи Toluen 
(μg/m3) 

Нормиране вредности (GVI) дневни 7500 
Број мерења 200 
Средња вредност 5,5 
C50 (медијана) 3,1 
C95 17,2 
C98 19,6 
Минимална вредност < 0,5 
Максимална вредност 31,9 
Стандардна девијација   5,8 
Коефицијент варијације 103,7 
Број мерења >GVI 0 
Проценат мерења >GVI (%) 0,00 
 
*израчунате средње вредности и вредности перцентила се односе само на тачно утврђене вредности, не и на утврђене 
вредности са предзнаком "<" 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
Преглед средњих месечних вредности концентрације BTEX-a (лако испарљиви ароматични угљоводоници) у ваздуху  

на мерним местима у Новом Саду 2008. године* 
 
 

Табела 18. 

Статистика / Месец Број мерења Benzen 
(μg/m3/dan) 

Toluen 
(μg/m3/dan) 

Etil benzen 
(μg/m3/dan) 

m,p-Ksilen 
(μg/m3/dan) 

o-Ksilen 
(μg/m3/dan) 

ГВИ - гранична вредност 
имисије на годишњем нивоу − 4** 7500 − − − 

Фебруар 20 8,14 10,65 5,31 11,98 2,51 
Март 20 3,17 4,06 2,32 4,54 1,13 
Април 20 1,56 1,59 0,93 2,24 0,75 
Мај 20 1,00 2,08 0,70 0,85 <0,5 
Јун 20 2,99 5,48 3,97 3,80 1,40 
Јул 20 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Август 20 1,94 11,17 2,77 5,08 1,03 
Септембар 20 3,15 6,96 2,90 5,62 1,02 
Октобар 20 1,33 3,54 1,59 3,23 0,97 
Новембар 20 1,90 4,85 3,80 2,97 1,40 

 
*израчунате средње вредности и вредности перцентила се односе само на тачно утврђене вредности, не и на утврђене вредности са предзнаком "<" 
**У насељеним подручјима у којима је прекорачена прописана гранична вредност имисије због постојећих извора загађивања, то прекорачење може износити највише 5 μg/m3 do 2015. године с тим да 
се сваких 12 месеци почев од 2006. године смањује најмање за по 0,5 μg/m3  
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ЗАКЉУЧЦИ 
 

Микроклиматски показатељи 
• Током 2008. године у Новом Саду средња 24-часовна вредност температуре ваздуха 

износила је 13°C, средња 24-часовна вредност влажности ваздуха износила је 70%, 
средња 24-часовна вредност ваздушног притиска износила је 1011 mbar, средња 24-
часовна вредност средње брзине ветра износила је 3,8 m/s и средња вредност 
максималног удара ветра износила је 9,9 m/s. 

 
Укупна количина падавина, укупна количина аероседимента и садржај 
аероседимента 

 
• Средња годишња вредност укупне количине аероседимента у Новом Саду током 

2008. године утврђена на основу анализе 102 узорка аероседимента износила је 213,9 
mg/m2, што је прекорачивало прописану граничну вредност имисије на годишњем 
нивоу од 200,0 mg/m2 за 6,95%; 

• Утврђена средња годишња вредност концентрације олова у аероседименту на 
мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године од 103 µg/m2 није прелазила 
прописану законску вредност ни у једном од укупно 99 анализираних узорака ваздуха; 

• Утврђена средња годишња вредност концентрације кадмијума у аероседименту на 
мрежи мерних места у Новом Саду је током 2008. године била мања од границе 
детекције лабораторијске методе (<5 µg/m2) и није прелазила прописану законску 
вредност ни у једном укупно од 99 анализираних узорака ваздуха; 

• Утврђена средња годишња вредност концентрације цинка у аероседименту од 44 
µg/m2 на мрежи мерних места у Граду Новом Саду током 2008. године није прелазила 
прописану законску вредност ни у једном од укупно 99 анализираних узорака ваздуха. 

 
Концентрација чађи у ваздуху 

 
• Прекорачење прописане дневне граничне вредности имисије чађи у ваздуху од 50 

µg/m3 током 2008. године на мрежи мерних места у Новом Саду није утврђено ни у 
једном (0,00%) од укупно 3373 контролисаних узорака;  

• Утврђена средња годишња вредност концентрације чађи у ваздуху од 3 µg/m3 на 
мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године није прелазила прописану 
средњу годишњу граничну вредност имисије од 50 µg/m3 .  

 
Kонцентрација сумпордиоксида у ваздуху 

 
• Прекорачење прописане дневне граничне вредности имисије сумпордиоксида у 

ваздуху од 150 µg/m3 током 2008. године на мрежи мерних места у Новом Саду није 
утврђена ни у једном (0,00%) од укупно 3363 контролисаних узорака;  

• Утврђена средња годишња вредност концентрације сумпордиоксида у ваздуху од 16 
µg/m3 на мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године није прелазила 
прописану средњу годишњу граничну вредност имисије од 50 µg/m3.  
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Концентрација азотдиоксида у ваздуху 
 

• Прекорачење граничне вредности имисије азотдиоксида у 24-часовним узорцима 
ваздуха у односу на прописану граничну вредност имисије на дневном нивоу од 85 
µg/m3 је утврђена у 11 (1,58%) од укупно 696 контролисаних узорака током 2008. године 
у Новом Саду.  

• Средња годишња вредност концентрације азотдиоксида од 25 µg/m3 у 24-часовним 
узорцима ваздуха на мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године није 
прелазила прописану средњу годишњу граничну вредност имисије од 60 µg/m3.  

 
Концентрација азотдиоксида, угљенмоноксида и олова у краткотрајним узорцима 
ваздуха 
 

• Утврђена средња месечна вредност концентрације азотдиоксида у краткотрајним 
узорцима ваздуха на мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године је у 
оквирима прописаних законских вредности у свих 138 анализираних узорака ваздуха; 

• Утврђена средња месечна вредност концентрације угљенмоноксида у 
краткотрајним узорцима ваздуха на мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. 
године прелазила је прописане законске вредности у два (1,45%) од укупно 138 
контролисаних узорака ваздуха;   

• На мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године утврђена средња месечна 
вредност концентрације угљендиоксида у краткотрајним узорцима ваздуха је 
износила 993,75 mg/m3, минимална 742,32 mg/m3, а максимална 1679,35 mg/m3 током 
2008. године. У недостатку прописане граничне вредности имисије угљендиоксида 
тумачење добијених резултата се не врши.  

 
Концентрација приземног озона (µg/m3/24h) у узорцима ваздуха 
 
• Прекорачење граничне вредности имисије приземног озона у 24-часовним узорцима 

ваздуха у односу на прописану граничну вредност имисије на дневном нивоу од 85 
µg/m3 је утврђена у три (0,43%) од укупно 695 контролисаних узорака током 2008. 
године у Новом Саду;  

• Средња годишња вредност концентрације приземног озона од 24,8 µg/m3 у 24-
часовним узорцима ваздуха на мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године 
није прелазила прописану средњу годишњу граничну вредност имисије од 80 µg/m3.  

 
Концентрација водоник-сулфида у 24-часовним узорцима  ваздуха  

 
• Прекорачење граничне вредности имисије водоник-сулфида у 24-часовним узорцима 

ваздуха у односу на прописану граничну вредност имисије на дневном нивоу од 50 
µg/m3 није утврђена ни у једном (0,00%) од укупно 324 контролисана узорка током 
2008. године у Новом Саду. 

 
Концентрација укупне количине суспендованих честица и садржаја метала, 
металоида и специфичних загађујуђих материја (полициклични ароматични 
угљоводоници изражени као бензо (а) пyрен) у узоркованој укупној количини 
суспендованих честица  
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• Средња годишња вредност укупне количине суспендованих честица у ваздуху од 
227 µg/m3 у Новом Саду током 2008. године прекорачивала је прописану средњу 
годишњу вредност имисије суспендоавних честица од 70 µg/m3 за 157 µg/m3, односно за 
325%; 

• Прекорачење граничне вредности имисије укупне количине суспендованих честица 
у 24-часовним узорцима ваздуха у односу на прописану граничну вредност имисије на 
дневном нивоу од 120 µg/m3 је утврђена у 197 (65,00%) од укупно 305 контролисаних 
узорака током 2008. године у Новом Саду;  

• На мрежи мерних места у Новом Саду током 2008. године утврђена средња годишња 
вредност концентрације полицикличних ароматичних угљоводоника изражених 
као бензо (а) пyрен у узоркованој укупној количини суспендованих честица износила је 
4,3 ng/m3, што прекорачује граничну вредност имисије укупних полицикличних 
ароматичних угљоводоника у ваздуху на годишњем нивоу од 1 ng/m3 за 3,3 ng/m3, 
односно 430%.  

• Утврђена средња годишња вредност концентрација олова у узоркованим 
суспендованим честицама од 0,11 µg/m3 на мрежи мерних места у Новом Саду током 
2008. године није прелазила прописане законске вредности ни у једном од укупно 124 
анализираних узорака ваздуха; 

• Прекорачење граничне вредности имисије концентрације олова у узоркованим 
суспендованим честицама није утврђено (0,00%) ни у једном од укупно 124 
контролисаних узорака ваздуха;  

• Прекорачење граничне вредности имисије концентрације кадмијума у узоркованим 
суспендованим честицама је утврђено у два (1,61%) од укупно 124 контролисана узорка 
ваздуха;  

• Прекорачење граничне вредности имисије концентрације мангана у узоркованим 
суспендованим честицама није утврђено (0,00%) ни у једном од контролисаних узорака 
ваздуха.  

 
Концентрација БТЕX-а (лако испарљиви ароматични угљоводоници) у ваздуху  
 

• Средња годишња вредност концентрације бензена у ваздуху од 3,8 µg/m3 на мрежи 
мерних места у Новом Саду током 2008. године није прелазила прописану средњу 
годишњу граничну вредност имисије од 4 µg/m3 за 2008. годину; 

• Прекорачење граничне вредности имисије толуена у 24-часовним узорцима ваздуха у 
односу на прописану граничну вредност имисије на дневном нивоу од 7500 µg/m3 није 
утврђена ни у једном (0,00%) од укупно 200 контролисаних узорака ваздуха током 2008. 
године у Новом Саду.  
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4.7. КОМУНАЛНА БУКА17 У НОВОМ САДУ 
 
 

Током 2008. године утврђиване су вредности дневног нивоа комуналне буке на мрежи 
мерних станица у Новом Саду. Одређивање вредности дневног нивоа комуналне буке је 
вршено према прописаној методологији и у складу са важећом законском основом.18 Пре 
сваког одређивања вредности дневног нивоа комуналне буке утврђени су микроклиматски 
показатељи који су од значаја за ваљаност резултата: температура ваздуха, релативна 
влажност ваздуха, брзина ветра и ваздушни притисак. Извор података је Републички 
хидрометеоролошки завод, Станица "Римски шанчеви" Нови Сад. 

 
 Приликом сваког одређивања вредности дневног нивоа комуналне буке истовремено 
је одређивана и учесталост проласка моторних возила на новосадским саобраћајницама. 
 

Вредност меродавног дневног нивоа комуналне буке за свако мерно место је утврђена 
једном месечно на основу еквивалентног нивоа комуналне буке регистрованог током три 
дневна интервала: јутро (8:30-9:30h), поднe (13-14h) и вече (17-18h). 

 
Меродавни ниво дневне комуналне буке током 2008. године уз истовремену 

регистрацију учесталости броја моторних возила утврђен је на 18 мерних места месечно у 
Новом Саду, с тим што су два мерна места замењена у фебруару месецу 2008. године, те је 
мерењима обухваћено укупно 20 мерних места. 

 
 Током одређивања вредности дневног нивоа комуналне буке на мрежи мерних места у 
Граду Новом Саду током 2008. године средња вредност температуре ваздуха је износила 
14,9ºC, средња вредност релативне влажности ваздуха је износила 69,4%, средња 
вредност ваздушног притиска је износила 1007,4 mbar, а вредност брзине струјања 
ваздуха је износила од 0 m/s (bez vetra) do 2–9 m/s. (Извор података је Републички 
хидрометеоролошки завод, Метеоролошка станица "Римски Шанчеви").  
 
 У табели 1 су приказани статистички показатељи одређени на основу броја 
регистрованих возила на саобраћајницама током 2008. године при мерењу дневног нивоа 
комуналне буке на мерним местима у Новом Саду.  
 

                                                 
17 Скраћенице 

LAeq – еквивалентни ниво буке (рачуна се као ниво звучног притиска који је енергетски еквивалентан трајном деловању 
буке чији се ниво звучног притиска временски мења); 
LAFmin – минимални ниво буке измерен у временском интервалу мерења; 
LAFmax – максимални ниво буке измерен у временском интервалу мерења; 
LAF1 – ниво буке премашен током 1 % времена мерења – средњи вршни ниво; 
LAF5 – ниво буке премашен током 5 % времена мерења; 
LAF10 – ниво буке премашен током 10 % времена мерења – средња вредност вршних нивоа буке у амбијенту где је ниво 
буке низак, пролазак моторних возила или повремена галама у мирнијим улицама; 
LAF50 – средња вредност нивоа буке у одабраном интервалу мерења; 
LAF90 – ниво буке премашен током 90 % времена мерења – ниво буке амбијента кад нема изразитих нивоа буке – мирне 
улице у граду током ноћи; 
LAF95– ниво буке премашен током 95 % времена мерења; 
LAF99 – ниво буке премашен током 99 % времена;  
DNB – дозвољени ниво буке. 
 
18 Институт за јавно здравље Војводине, Годишњи извештај о дневном нивоу комуналне буке 
у Граду Новом Саду 2008.  
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Приказ статистичких показатеља утврђених на основу броја регистрованих возила на 
саобраћајницама током 2008. године при мерењу дневног нивоа комуналне буке на 

мерним местима у Новом Саду 
    Табела 1

Статистички показатељи Тешка возила Лака возила Мотоцикли 

Број мерења 216 216 216 

Минимална вредност 
(број возила / 15 минута) 1 17 0 

Максимална вредност 
(број возила / 15 минута) 68 709 14 

Средња вредност 18 350 3 

 
У табели 2 су приказане меродавне вредности дневног нивоа комуналне буке 

утврђене на основу три измерена еквивалентна нивоа за свако мерно место током месеца.  
 
Табела 2 Меродавни месечни дневни ниво комуналне буке у Новом Саду по мерним местима 
 

Мерно место Јануар 
2008. 

Фебруар 
2008. 

Март  
2008. 

Април 
2008. 

Мај  
2008. 

Јун  
2008. 

1. Суботички булевар 69 67 66 66 66 68 

2. Гундулићева улица 66 67 67 67 67 66 

3. Угао Улице Цара Душана и Трга 27. 
марта 70 71 70 72 71 71 

4. Спортски центар „Сајмиште” 66 67 67 67 65 67 

5. Партизанска улица 72 73 73 73 72 73 

6. Булевар Цара Лазара у близини Лиманске 
пијаце 68 67 68 67 68 68 

7. Улица Максима Горког у близини 
СПЕНС-а 69 69 69 69 70 68 

8. Успенска улица код Српског народног 
позоришта 68 67 69 68 69 68 

9. Његошева улица 67 67 66 66 67 65 

10. Ново Насеље, Булевар Јована Дучића * – 66 65 65 65 64 

11. Улица Корнелија Станковића * – 71 72 71 69 69 

12. Кеј жртава рације код споменика 69 70 70 70 70 70 

13. Булевар Ослобођења преко пута 
„Дневника” 68 69 70 69 71 69 

14. Угао Футошког пута и Булевара кнеза 
Милоша 69 70 69 68 70 70 

15. Петроварадин код Основне школе 
„Јован Дучић” 66 67 68 66 67 65 
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16. Угао улица Вршачке и Јована Поповића 65 66 65 67 65 65 

17. Руменачка улица код стадиона ФК Нови 
Сад 69 72 70 69 69 71 

18. Угао Булевара Ослобођења и Улице 
Народног фронта 68 70 70 70 69 70 

Кисачка улица ** 69 – – – – – 

Хаџи-Рувимова улица ** 68 – – – – – 

* – мерно место није коришћено у јануару 2008. године; 
** – мерно место коришћено у јануару месецу 2008. године 
 
Меродавни месечни дневни ниво комуналне буке у Новом Саду по мерним месецима током 

2008. године 
 Табела 2 

Мерно место Јул 
2008. 

Август 
2008. 

Септемб
ар 

2008. 

Октоба
р 

2008. 

Новемб
ар 

2008. 

Децемба
р 2008. 

1. Суботички булевар 65 66 67 67 71 67 

2. Гундулићева улица 67 67 66 65 67 69 

3. Угао Улице Цара Душана и Трга 27. 
марта 72 71 72 73 72 72 

4. Спортски центар „Сајмиште” 69 67 68 68 68 68 

5. Партизанска улица 73 76 74 73 73 73 

6. Булевар Цара Лазара у близини 
Лиманске пијаце 67 74 69 67 69 69 

7. Улица Максима Горког у близини 
СПЕНС-а 71 71 70 70 70 70 

8. Успенска улица код Српског народног 
позоришта 67 71 68 70 70 69 

9. Његошева улица 66 63 68 65 66 69 

10. Ново Насеље, Булевар Јована Дучића 64 67 64 64 65 65 

11. Улица Корнелија Станковића 70 72 69 70 70 70 

12. Кеј жртава рације код споменика 71 71 69 70 71 72 

13. Булевар Ослобођења преко пута 
„Дневника” 70 75 70 70 71 70 

14. Угао Футошког пута и Булевара кнеза 
Милоша 70 71 70 70 70 70 

15. Петроварадин код Основне школе 
„Јован Дучић” 66 70 66 66 66 67 

16. Угао улица Вршачке и Јована 
Поповића 68 68 67 65 65 65 

17. Руменачка улица код стадиона ФК 
Нови Сад 71 75 71 70 69 72 

18. Угао Булевара Ослобођења и Улице 
Народног фронта 69 71 69 69 71 72 
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Приказ статистичких показатеља утврђених на основу меродавних вредности  дневног 
нивоа комуналне буке током 2008. године у Новом Саду 

Табела 3

Број мерних серија (утврђених еквивалених  дневних нивоа комуналне 
буке) 648 

приказане вредности статистичких показатеља меродавних вредности дневног 
нивоа комуналне буке у Граду Новом Саду: број мерних серија, број 
утврђених меродавних нивоа комуналне буке, минимална и максимална 
утврђена вредност, број и проценат меродавних нивоа који јесу/нису у складу 
са важећом законском основом. 

утврђених меродавних нивоа комуналне буке 

216 

Минимална вредност меродавног дневног нивоа комуналне буке  63 dB(A) 

Максимална вредност меродавног дневног нивоа  
комуналне буке 76 dB(A) 

Број и проценат меродавних нивоа који су у складу са важећом законском 
основом:  
нижи или једнаки 65 dB(A) 

23 (10,65%) 

Број и проценат меродавних нивоа који нису у складу са важећом 
законском основом:  
>65 dB(A) 

193 (89,35%) 

 

ЗАКЉУЧЦИ 
 

• Средња вредност учесталости проласка тешких возила на саобраћајницама током 
одређивања вредности дневног нивоа комуналне буке у Новом Саду током 2008. године 
износила је 18 возила / 15 минута; 

• Средња вредност учесталости проласка лаких возила на саобраћајницама током 
одређивања вредности дневног нивоа комуналне буке у Новом Саду током 2008. године 
износила је 350 возила / 15 минута; 

• Средња вредност учесталости проласка мотоцикала на саобраћајницама током 
одређивања вредности дневног нивоа комуналне буке у Новом Саду током 2008. године 
износила је три (3) мотоцикла / 15 минута; 

• Минимална утврђена вредност меродавног дневног нивоа комуналне буке у Новом 
Саду током 2008. године је утврђена на мерном месту 9. Његошева улица у августу 
2008. године и износила је 63 dB(A) што је у складу са важећом законском основом (3) 
за дозвољени ниво комуналне буке за дан;  

• Максимална утврђена вредност меродавног дневног нивоа комуналне буке у 
Граду Новом Саду током 2008. године је утврђена на мерном месту 5. Партизанска 
улица у августу 2008. године и износила је 76 dB (A) што је за 11 dB (A) више у односу 
на важећу законску основу (3) за дозвољени ниво комуналне буке за дан; 



 

 166

• Од укупно 216 утврђених меродавних дневних нивоа комуналне буке у Граду Новом 
Саду током 2008. године, укупно 23 (10,65%) меродавних дневних ниво комуналне 
буке је у складу са важећом законском основом (3) за дозвољени ниво комуналне 
буке за дан {≤65dB (A)};  

• Од укупно 216 утврђених меродавних дневних нивоа комуналне буке у Новом Саду 
током 2008. године, укупно 193 (89,35%) меродавних дневних нивоа комуналне буке 
је повишено у односу на важећу законску основу (3) о дозвољеном нивоу комуналне 
буке за дан {65dB (A)}; 

• Према расположивим подацима, линеарни тренд меродавног дневног комуналне 
буке је у порасту на 9 мерних места, односно у паду на 8 мерних места.  

 
 

НОЋНИ НИВО БУКЕ У НОВОМ САДУ 
 

Током септембра 2008. године је вршено утврђивање вредности ноћног нивоа 
комуналне буке на мрежи мерних станица у Граду Новом Саду. 
 Приликом сваког одређивања вредности ноћног нивоа комуналне буке истовремено је 
утврђена и учесталост проласка моторних возила на новосадским саобраћајницама. 
 

Вредност меродавног ноћног нивоа комуналне буке за свако мерно место је 
утврђена на основу еквивалентних нивоа комуналне буке регистрованих током два ноћна 
интервала: поноћ (00:30-01:30) и праскозорје (03:30-04:30). 
Меродавни ноћни ниво комуналне буке током септембра 2008. године уз истовремену 
регистрацију учесталости проласка моторних возила утврђен је на 18 мерних места.  
 

 У табели су приказане вредности по мерним серијама утврђеног еквивалентног нивоа 
комуналне буке, као и вредности утврђеног меродавног ноћног нивоа комуналне буке на 18 
мерних места у Граду Новом Саду током септембра 2008. године.  
 

Приказ утврђених вредности еквивалентног и меродавног ноћног нивоа комуналне буке 
 на 18 мерних места у Граду Новом Саду током септембра 2008. године 

Табела 4 . 
Утврђени ЛАеq – 
еквивалентни ниво 

буке дБ(А) 
(по мерним серијама) Мерна места у Граду Новом Саду I мерна 
серија 
0:30 – 
1:30 

II мерна 
серија 

3:30 – 4:30 

Меродавни 
ниво 

комуналне 
буке 

– dB (А) 

1. Суботички булевар 62 64 63 

2. Гундулићева улица 61 58 60 

3. Угао Улице Цара Душана и Трга 27. марта 63 62 62 

4. Спортски центар „Сајмиште” 60 59 60 

5. Партизанска улица 66 66 66 

6. Булевар Цара Лазара у близини Лиманске пијаце 64 63 63 

7. Улица Максима Горког у близини СПЕНС-а 63 65 64 
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8. Српско народно позориште према Успенској цркви 63 60 62 

9. Његошева улица 62 60 61 

10. Ново Насеље, Булевар Јована Дучића 61 61 61 

11. Улица Корнелија Станковића 64 65 64 

12. Кеј жртава рације код споменика 64 63 63 

13. Булевар Ослобођења преко пута „Дневника” 64 65 64 

14. Угао Футошког пута и Булевара кнеза Милоша 64 64 64 

15. Петроварадин код Основне школе „Јован Дучић” 60 61 61 

16. Угао улица Вршачке и Јована Поповића 60 60 60 

17. Руменачка улица код стадиона ФК Нови Сад 62 65 64 

18. Угао Булевара Ослобођења и Улице Народног фронта 65 66 66 

 
У табели 5 су приказане утврђене вредности микроклиматских показатеља током 

одређивања ноћног нивоа комуналне буке у Граду Новом Саду током септембра 2008. 
године. 

 
Приказ утврђених вредности микроклиматских показатеља током септембра 2008. године 

Табела 5 
МЕРНА СЕРИЈА ДАТУМ И МЕРНА МЕСТА МИКРОКЛИМАТСКИ 

ПОКАЗАТЕЉИ I II 
Температура ваздуха (°C) 16,3 15,3 
Релативна влажност ваздуха 
(%) 75 80 

Брзина струјања ваздуха (m/s) 1–3 1 

06.09.2008. године 
1. Суботички булевар; 

11. Улица Корнелија Станковића; 
14. Угао Футошког пута и Булевара Кнеза 

Милоша. Ваздушни притисак (mbar) 1004,2 1004,7 
МЕРНА СЕРИЈА ДАТУМ И МЕРНА МЕСТА МИКРОКЛИМАТСКИ 

ПОКАЗАТЕЉИ I II 
Температура ваздуха (°C) 12,6 9,7 
Релативна влажност ваздуха 
(%) 73 80 

Брзина струјања ваздуха (m/s) 1–2 2 

25.09.2008. године 
3. Угао Улице Цара Душана и Трга 27. марта; 

4. Спортски центар "Сајмиште"; 
7.Улица Максима Горког у близини "СПЕНС-

а". Ваздушни притисак (mbar) 1007,3 1007,2 
МЕРНА СЕРИЈА ДАТУМ И МЕРНА МЕСТА МИКРОКЛИМАТСКИ 

ПОКАЗАТЕЉИ I II 
Температура ваздуха (°C) 10,2 7,9 
Релативна влажност ваздуха 
(%) 82 85 

Брзина струјања ваздуха (m/s) 2–6 2–4 

24.09.2008. године 
2. Гундулићева улица; 
5. Партизанска улица; 

9. Његошева улица. 
Ваздушни притисак (mbar) 1005,6 1005,3 

МЕРНА СЕРИЈА ДАТУМ И МЕРНА МЕСТА МИКРОКЛИМАТСКИ 
ПОКАЗАТЕЉИ I II 

Температура ваздуха (°C) 16,4 15,2 
Релативна влажност ваздуха 
(%) 60 67 

Брзина струјања ваздуха (m/s) 2 2–3 

02.09.2008. године 
6. Булевар Цара Лазара у близини Лиманске 

пијаце; 
12. Кеј жртава рације код споменика; 

15. Петроварадин код ОШ „Јован Дучић“. Ваздушни притисак (mbar) 1007,3 1007,2 
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МЕРНА СЕРИЈА ДАТУМ И МЕРНА МЕСТА МИКРОКЛИМАТСКИ 
ПОКАЗАТЕЉИ I II 

Температура ваздуха (°C) 8,3 7,2 
Релативна влажност ваздуха 
(%) 90 91 

Брзина струјања ваздуха (m/s) 1–4 1–3 

27.09.2008. године 
8. СНП према Успенској улици; 

10. Ново Насеље, Булевар Јована Дучића; 
13. Булевар Ослобођења преко пута 

„Дневника“. Ваздушни притисак (mbar) 1014,2 1014,1 
МЕРНА СЕРИЈА ДАТУМ И МЕРНА МЕСТА МИКРОКЛИМАТСКИ 

ПОКАЗАТЕЉИ I II 
Температура ваздуха (°C) 10,2 8,3 
Релативна влажност ваздуха 
(%) 79 87 

Брзина струјања ваздуха (m/s) 1–3 2–3 

30.09.2008. године 
16. Угао Вршачке и Улице Јована Поповића; 

18. Угао Бул.Ослобођења и Ул. Народног 
фронта; 

17. Руменачка улица код стадиона ФК „Нови 
Сад“. Ваздушни притисак (mbar) 1008,2 1007,1 

Извор података: Републички хидрометеоролошки завод, Метеоролошка станица "Римски Шанчеви" 
 

У табели су приказани број мерења, утврђене минималне, максималне и средње 
вредности микроклиматских показатеља током мерења ноћног нивоа комуналне буке у 
септембру месецу 2008. године на 18 мерних места у Граду Новом Саду.  
 
Приказ броја мерења, утврђених минималних, максималних и средњих вредности 
микроклиматских показатеља током мерења ноћног нивоа комуналне буке у септембру 
месецу 2008. године на 18 мерних места у Граду Новом Саду 

     Табела 6 .

МИКРОКЛИМАТСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 
Датум мерења 

буке Мерна серија 
Температура 
ваздуха (°C) 

Релативна 
влажност  
ваздуха (%) 

Брзина струјања 
ваздуха (m/s) 

Ваздушни 
притисак (mbar)

I 16,3 75 1–3 1004,2 06.09.2008.  
II 15,3 80 1 1004,7 
I 8,3 90 1–4 1014,2 27.09.2008.  II 7,2 91 1–3 1014,0 
I 12,6 73 1–2 1007,3 25.09.2008.  II 9,7 80 2 1007,2 
I 16,4 60 2 1007,3 02.09.2008.  II 15,2 67 2–3 1007,2 
I 10,2 82 2–6 1005,6 24.09.2008.  II 7,9 85 2–4 1005,3 
I 10,2 79 1–3 1008,2 30.09.2008. 
II 8,3 87 2–3 1007,1 

Број мерења 12 12 12 12 

Минимална вредност 7,2 60 1 1004,2 

Максимална вредност 16,4 91 2–6 1014,2 

Средња вредност 11,5 79 – 1007,7 
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 У табели 7 приказана је учесталост проласка тешких и лаких возила и мотоцикала 
одређена током три мерне серије мерења ноћног нивоа комуналне буке на 18 мерних места у 
Граду Новом Саду током септембра 2008. године.  
 
Приказ утврђених вредности учесталости проласка тешких и лаких возила и мотоцикала 
одређених током три мерне серије мерења ноћног нивоа комуналне буке на 18 мерних места 
у Граду Новом Саду током септембра 2008. године 

Табела 7. 

Мерна места у Граду Новом Саду 

Просечан 
број 

тешких 
возила 
/ 15 min 

Просечан 
број лаких 
аутомобила 

/ 15 min 

Просечан 
број 

мотоцикала 
/ 15 min 

1. Суботички булевар 7 153 1 

2. Гундулићева улица 5 102 1 

3. Угао Улица Цара Душана и Трга 27. марта 6 105 3 

4. Спортски центар „Сајмиште” 5 135 3 

5. Партизанска улица 15 210 6 

6. Булевар Цара Лазара у близини Лиманске пијаце 9 165 2 

7. Улица Максима Горког у близини СПЕНС-а 7 125 3 

8. Српско народно позориште према Успенској цркви 5 69 3 

9. Његошева улица 4 99 3 

10. Ново Насеље, Булевар Јована Дучића 2 51 2 

11. Улица Корнелија Станковића 12 205 2 

12. Кеј жртава рације код споменика  10 205 2 

13. Булевар Ослобођења преко пута „Дневника” 11 105 4 

14. Угао Футошког пута и Булевара кнеза Милоша 10 105 1 

15. Петроварадин код Основне школе „Јован Дучић” 5 135 2 

16. Угао улица Вршачке и Јована Поповића 4 92 1 

17. Руменачка улица код стадиона ФК Нови Сад 14 125 2 

18. Угао Бул. Ослобођења и Улице Народног фронта 21 105 1 

Минимална утврђена вредност 2 51 1 

Максимална утврђена вредност 21 210 6 

Средња вредност 8 127 2 
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Графиконима 1 и 2 је приказан однос учесталости проласка лаких и тешких возила и ноћног 
нивоа комуналне буке на мерним местима у Граду Новом Саду током септембра 2008. 
године.  
 

Однос учесталости проласка лаких возила и ноћног нивоа комуналне буке на мерним 
местима у Новом Саду током септембра 2008. године 
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Однос учесталости проласка тешких возила и ноћног нивоа комуналне буке на мерним 
местима у Новом Саду током септембра 2008. године 
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Закључци 
 

Највиши меродавни ноћни ниво комуналне буке у Граду Новом Саду током 
септембра месеца 2008. године утврђен је на мерним местима Партизанска улица и Угао 
Булевара Ослобођења и Улице Народног фронта и износио је 66 dB(A), што је за 11 dB(A) 
више од важећом законском основом дозвољеног нивоа буке за ноћ; 

На свих 18 (100%) мерних места у Граду Новом Саду током септембра месеца 
2008. године меродавни ноћни ниво комуналне буке прелазио је 55 dB(A), што је према 
важећој законској основи дозвољени ниво буке за ноћ;  

Средња вредност температуре ваздуха у Граду Новом Саду током одређивања 
ноћног нивоа комуналне буке у септембру месецу 2008. године износила је 11,5°C; 

Средња вредност релативне влажности ваздуха у Граду Новом Саду током 
одређивања ноћног нивоа комуналне буке у септембру месецу 2008. године износила је 79%; 

Брзина струјања ваздуха у Граду Новом Саду током одређивања ноћног нивоа 
комуналне буке у септембру месецу 2008. године износила је од 1 m/s до 2-6 m/s; 

Средња вредност ваздушног притиска у Граду Новом Саду током одређивања 
ноћног нивоа комуналне буке у септембру месецу 2008. године износила је 1007,7 mbar; 

Средња вредност учесталости проласка тешких возила у Граду Новом Саду током 
одређивања ноћног нивоа комуналне буке у септембру месецу 2008. године на 18 мерних 
места износила је 8 тешких возила / 15 minuta; 

Средња вредност учесталости проласка лаких возила у Граду Новом Саду током 
одређивања ноћног нивоа комуналне буке у септембру месецу 2008. године на 18 мерних 
места износила је 127 лаких возила / 15 minuta; 

Средња вредност учесталости проласка мотоцикала у Граду Новом Саду током 
одређивања ноћног нивоа комуналне буке у септембру месецу 2008. године на 18 мерних 
места износила је два (2) мотоцикла / 15 minuta. 

 
Утицај буке на људско здравље 

 
 Бука се према пореклу дели на буку природних извора (грмљавина, завијање ветра и 
др.) и на буку створену људском делатношћу. Бука у урбаним срединама потиче из радне и 
животне средине. За буку у животној средини користи се назив комунална бука.  
 Средином у којој човек борави, животном средином у смислу законске основе, 
сматрају се стамбене зграде, јавни и други објекти, насељена места и зоне одмора и 
рекреације, док се изворима буке сматрају све врсте постројења, уређаја, машина, 
транспортних средстава и апарата чија употреба проузрокује буку у средини у којој човек 
борави.  
 Законска основа одређује дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави, методе 
мерења буке, ближе услове које морају да испуне стручне организације за мерење буке и 
садржај исправе за изворе буке који се стављају у промет.  

Рад мотора, звук сирена, шкрипа кочница, рад технички неисправних возила и 
нарочито, поновно покретање возила након стајања на семафору (када истовремено креће 
велики број возила) утичу на повећање нивоа комуналне буке. Постоји много извора буке 
који праве буку различитих фреквенција, тако да је тешко одредити појединачне доприносе 
укупном нивоу комуналне буке.  
  Осим саобраћаја који је најважнији извор буке на улицама града Новог Сада, постоје и 
други извори комуналне буке, као што су учестало снажно затварање врата возила, жагор 
људи на улици, лавеж паса, бука коју стварају самосталне радионице и угоститељски 
објекти, музика са разгласа, као и многе друге појаве које повећавају комуналну буку, а које 
су присутне на улицама града.  
 За лака возила (путничке аутомобиле) је карактеристично да праве буку при 
фреквенцијама од 250–1000Hz, док је за тешка возила (камионе, аутобусе) карактеристично 
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да праве буку при фреквенцијама од 500–4000Hz. Мопеди и мотоцикли праве буку при врло 
ниским фреквенцијама (30–200 Hz).  

Изворима буке у урбаној средини су изложене све популационе групе становништва 
различите старости, пола и здравственог стања.  

За процену дејства звука и буке на орган слуха и организам у целини од значаја су три 
величине: ниво интензитета (ниво звучног притиска), фреквентни спектар буке и дужина 
трајања изложености људског организма буци. Од значаја је и индивидуална осетљивост.  
 Бука представља фактор ризика за настанак кардиоваскуларрних обољења, артеријске 
хипертензије и исхемијске болести срца. Професионално излагање буци нивоа изнад 85 dB 
током 10–20 година значајно повећава ризик настанка артеријске хипертензије. У урбаним 
срединама (у које спада и Нови Сад) је велики број људи изложен буци већој од 65 dB, са 
прометом од најмање 500 моторних возила на час (од чега су најмање 15% тешка возила). 
Ови доприносни подаци су значајни, с обзиром да су кардиоваскуларна обољења први 
узроци смртности у популацији Града Новог Сада. 
 
 

4.8. КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЈАВНИХ КУПАЛИШТА 19 
 

Велика посећеност јавних купалишта у летњем периоду условљава сталан надзор 
над квалитетом воде јавних купалишта ради заштите здравља становништва (купача).  

Праћење квалитета воде јавних купалишта представља значајан елемент 
управљања квалитетом вода, са основним циљем заштите здравља људи. Проучавање 
квалитета вода за рекреацију доприноси лакшој процени и препознавању ризика и корист 
је за ширу заједницу у циљу утврђивања загађења, очувања животне средине.  

 
Шема узорковања површинске воде са јавних купалишта 

Табела  
Јавно купалиште Схема узорковања 

Штранд Свакодневно у сезони 15.05.2008.-15.09.2008. 

Бећар штранд Једном недељно (понедељак) 

Шодрош Једном недељно (понедељак) 

Официрска плажа Једном недељно (понедељак) 

Футог плажа Једном недељно (понедељак) 

Бегечка јама Једном недељно (понедељак) 
 
 

У периоду током купалишне сезоне у трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. године 
узорковано је 208 узорака површинске воде јавних купалишта на реци Дунав у Граду 
Новом Саду, Футогу и Бегечу. Анализом узорака воде оцењен је квалитет површинске 
воде јавних купалишта у односу на прописан бонитет II-класе воде.  

Укупан број узорака површинске воде јавних купалишта на реци Дунав у Граду 
Новом Саду, Футогу и Бегечу током купалишне сезоне у трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. 
године који је задовољавао прописан бонитет II-класе воде износи 45 (21,63%). Основни 
узорци одступања прописаног квалитета површинске намењене купању, рекреацији и 
спортовима на води током купалишне у односу на прописан бонитет II-класе воде су 
повећан укупан број колиформних микроорганизама у 124 (59,62%) узорака, те измењене 

                                                 
19 Институт за јавно здравље Војводине, 2008.  
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физичко-хемијске особине (суперсатурација/сатурација изван опсега, измењена pH 
вредност, неодговарајућа концентрација суспендованих материја, раствореног кисеоника 
и амонијум јона) 67 (32,21%) узорака. 
 

Приказ анализе  узорака воде јавних купалишта током периода током купалишне сезоне у 
трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. године    

Табела  
НЕОДГОВАРАЈУЋИ УЗОРЦИ  

У ОДНОСУ НА ПРОПИСАНУ ИИ КЛАСУ ПОВРШИНСКЕ 
ВОДЕ 

ОДГОВАРАЈУЋИ 
УЗОРЦИ * 

У ОДНОСУ НА 
ПРОПИСАНУ ИИ 

КЛАСУ 
ПОВРШИНСКЕ 

ВОДЕ 

Микробиолошки 
неодговарајући 

Физичко-
хемијски 

неодговарајући 

Микробиолошки 
и физичко-
хемијски 

неодговарајући 

Мерно 
место 

Број 
узорака 

н % н % н % н % 
Штранд 123 18 14,63 69 56,10 18 14,63 18 14,63 

Бећар штранд 17 3 17,65 8 47,06 4 23,53 2 11,76 
Официрска 
плажа 17 6 35,69 6 35,29 3 17,65 2 11,76 

Шодрош 17 5 29,41 2 11,76 7 41,18 3 17,65 
Футог 
плажа 17 9 52,94 4 23,53 3 17,65 1 5,88 

Бегеч јама 17 4 23,53 7 41,18 4 23,53 2 11,76 

УКУПНО 208 45 21,63 96 46,15 39 18,75 28 13,46 

 
* – Микробиолошки и физичко-хемијски одговарајући узорци  
 

Површинска вода јавног купалишта „Штранд“ у Новом Саду током купалишне 
сезоне у трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. године задовољавала је прописан бонитет II-класе 
у 14,63% (18 од укупно 123) узорака. Основни узорци одступања прописаног квалитета 
површинске воде јавног купалишта Штранд током купалишне сезоне у трајању 15.05.2008. – 
15.09.2008. године у односу на прописан бонитет II-класе воде су повећан укупан број 
колиформних микроорганизама у 87 (70,73%) узорака, те измењене физичко-хемијске 
особине (суперсатурација/сатурација изван опсега, измењена пХ вредност, неодговарајућа 
концентрација суспендованих материја и амонијум јона) 39 (29,27%) узорака. 
 

Површинска вода јавног купалишта „Бећар-штранд“ у Новом Саду током 
купалишне сезоне у трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. године задовољавала је прописан 
бонитет II-класе у 17,66% (3 од укупно 17) узорака. Основни узорци одступања прописаног 
квалитета површинске воде јавног купалишта Бећар–штранд током купалишне сезоне у 
трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. године у односу на прописан бонитет II-класе воде су 
повећан укупан број колиформних микроорганизама у 10 (58,82%) узорака, те измењене 
физичко-хемијске особине (суперсатурација/сатурација изван опсега и измењена pH 
вредност) 6 (35,29%) узорака.   
 

Површинска вода јавног купалишта „Официрска плажа“ у Новом Саду током 
купалишне сезоне у трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. године задовољавала је прописан 
бонитет II-класе у 35,69% (6 од укупно 17) узорака. Основни узорци одступања прописаног 
квалитета површинске воде јавног купалишта Официрска плажа током купалишне сезоне у 
трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. године у односу на прописан бонитет II-класе воде су 
повећан укупан број колиформних микроорганизама у 8 (47,06%) узорака, те измењене 
физичко-хемијске особине (суперсатурација/сатурација изван опсега, измењена pH вредност, 
неодговарајућа концентрација суспендованих материја) 5 (29,41%) узорака.  
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Површинска вода јавног купалишта „Шодрош“ у Новом Саду током купалишне 
сезоне у трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. године задовољавала је прописан бонитет II-класе 
у 29,41% (5 од укупно 17) узорака. Основни узорци одступања прописаног квалитета 
површинске воде јавног купалишта Шодрош током купалишне сезоне у трајању 15.05.2008. – 
15.09.2008. године у односу на прописан бонитет II-класе воде су повећан укупан број 
колиформних микроорганизама у 5 (29,41%) узорака, те измењене физичко-хемијске особине 
(суперсатурација/сатурација изван опсега, измењена pH вредност и неодговарајућа 
концентрација раствореног кисеоника) 10 (58,82%) узорака.  
 

Површинска вода јавног купалишта „Футог – плажа код Дунавске улице“ у 
Футогу током купалишне сезоне у трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. године задовољавала је 
прописан бонитеt II-класе у 52,94% (9 од укупно 17) узорака. Основни узорци одступања 
прописаног квалитета површинске воде јавног купалишта у Футогу – плажа код Дунавске 
улице током купалишне сезоне у трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. године у односу на 
прописан бонитет II-класе воде су повећан укупан број колиформних микроорганизама у 5 
(29,41%) узорака, те измењене физичко-хемијске особине (суперсатурација изван опсега и 
измењена pH вредност) 4 (23,53%) узорака.  
 

Површинска вода јавног купалишта „Бегеч – Јама“ у Бегечу током купалишне 
сезоне у трајању 15.05.2008. – 15.09.2008. године задовољавала је прописан бонитет II-класе 
у 23,53% (4 од укупно 17) узорака. Основни узорци одступања прописаног квалитета 
површинске воде јавног купалишта у Бегечу – „Јама“ током купалишне сезоне у трајању 
15.05.2008. – 15.09.2008. године у односу на прописан бонитет II-класе воде су повећан 
укупан број колиформних микроорганизама у 9 (52,94%) узорака, те измењене физичко-
хемијске особине (суперсатурација/сатурација изван опсега, измењена pH вредност и 
неодговарајућа концентрација суспендованих материја) 6 (35,29%) узорака.  
 

 

18

3 6 5 9 4

105

14 11 12 8 13

0

20

40

60

80

100

120

Štrand Bećar štrand Oficirska plaža Šodroš Futog plaža Begeč jama

Uzorci NEODGOVARAJUĆI za II klasu
Uzorci ODGOVARAJUĆI za II klasu

 
 

ОДНОС УКУПНОГ БРОЈА ОДГОВАРАЈУЋИХ И НЕОДГОВАРАЈУЋИХ УЗОРАКА  (У ОДНОСУ НА 
ПРОПИСАН БОНИТЕТ II-КЛАСЕ) ВОДЕ СВАКОГ ПОЈЕДИНАЧНОГ КОНТРОЛИСАНОГ ЈАВНОГ 
КУПАЛИШТА ТОКОМ КУПАЛИШНЕ СЕЗОНЕ У ТРАЈАЊУ 15.05.2008. – 15.09.2008. ГОДИНЕ  
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Закључци 
 

 

• У односу на прописану II класу квалитета површинске воде која омогућује купање, 
рекреацију и спортове на води 45 (21,63%) од 208 анализираних узорака површинске 
воде јавних купалишта на Дунаву у Граду Новом Саду, Футогу и Бегечу задовољава 
прописани микробиолошки и физичко-хемијски квалитет, током периода 
купалишне сезоне; 

• 124 (59,62%) узорака површинске воде јавних купалишта на Дунаву у Граду Новом 
Саду, Футогу и Бегечу током периода купалишне сезоне није одговарало прописаној 
II класи квалитета површинске воде због налаза повећаног укупног броја 
колиформних микроорганизама у 1l водe (MPN-титар); 

• Најчешће искултивисан микроорганизам у узорцима површинске воде јавних 
купалишта на Дунаву у Граду Новом Саду, Футогу и Бегечу током периода купалишне 
сезоне је Escherichia coli која указује на свеже фекално загађење, а чије је присуство 
утврђено у укупно 59,62% (124) узорака;  

• 67 (32,21%) узорака површинске воде јавних купалишта на Дунаву у Граду Новом 
Саду, Футогу и Бегечу током периода купалишне сезоне није одговарало прописаној 
II класи квалитета површинске воде због неодговарајућих физичко-хемијских 
особина, и то: 

-  Суперсатурације изван опсега у 57,95% (51) контролисаних узорака; 
-  Неодговарајуће pH вредности 11,11% (23) контролисаних узорака; 
-  Повећане концентрације суспендованих материја у 5,29% (11) контролисаних узорака; 
- Сатурације изван опсега у 3,33% (4) контролисаних узорака; 
- Смањене концентрације раствореног кисеоника у 0,48% (1) контролисаних узорака; 
-  Повећане концентрације амонијум јона у 0,48% (1) контролисаних узорака.  

 
У условима када квалитет реке Дунав не задовољава прописане параметре 

квалитета II класе површинске воде становништву се препоручује обавезно туширање 
здравствено исправном водом након купања, рекреације и спортова на води. Такође се 
препоручује избегавање контакта површинске воде и слузокоже очију, ушију и уста.  

Уколико површинска вода не задовољава прописане услове квалитета II класе 
деци, трудницама, дојиљама, старим и оболелим особама се не препоручује купање, 
рекреација и спортови на води.  

У циљу побољшања квалитета површинске воде реке Дунав која се користи за 
купање, рекреацију и спортове на води у Граду Новом Саду, препоручује се контролисано 
одлагање чврстог и течног отпада, односно пречишћавање течног отпада пре уливања у 
реку Дунав.  

 
Здравствена безбедност воде јавних купалишта 

 
Светска здравствена организација (WHO) је 2003. године објавила „Guidelines for 

safe recreational water environments“ („Водич за безбедну воду за рекреацију у животној 
средини“) којим је истакнуто да не постоје јединствене граничне вредности појединих 
параметара, већ се путем националних законских прописа исте прилагођавају условима 
средине, као и да је стално праћење квалитета вода за рекреацију неопходно, због 
чињенице да су ризици променљиви и непредвидиви. У даљем тексту Водич доноси 
препоруке о другим могућим ризицима по здравље људи који користе воде за рекреацију, 
од изложености Сунцу, топлоти и хладноћи, ултраљубичастом зрачењу, микробиолошком 
загађењу фекалним микроорганизмима, алгама, цијанобактеријама, разним физичким и 
хемијским хазардима. 
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Препорука је да се опсежан санитарни преглед купалишта обави пре почетка сезоне 
уз проверу специфичних услова током редовног праћења квалитета. Према Директивама 
Европске Уније (EU) се сматра да је за праћење квалитета вода за рекреацију и 
утврђивања потенцијалне опасности њеног загађења, неопходно описати и процес развоја 
профила плажа, уз квантификацију и локацију сваког потенцијалног извора загађења у 
близини купалишта и у самом купалишту.  

Површинске воде могу бити загађене најразличитијим полутантима, са трендом 
прогресивног погоршања, што доводи до деградације водених еко система. WHO указује 
на значај праћења присуства микроорганизама Streptococcus faecalis и Escherichia coli као 
показатеља фекалног загађења слатких вода за рекреацију, којих не би смело бити у 
водама намењеним купању, рекреацији и спортовима на води, са аспекта заштите здравља 
становништва.  

Здравствени проблеми који се могу јавити код људи који се купају, рекреирају или 
се баве спортом у површинској води јавних купалишта неодговарајућег квалитета могу 
бити бројни: директни контакт делова тела (очи, уши, усне, грло) са цијанобактеријама; 
тровање токсинима микроалги; акцидентно гутање воде; удисање испарења воде или 
инхалацијом капи које садрже токсичне елементе, повреде, угушења, утопљења, 
сунчаница и др.  

Смисао испитивања квалитета површинских вода је да се на основу утврђених 
вредности показатеља квалитета површинске воде дефинишу и мере које треба предузети 
када измерене вредности не одговарају препорученим.   

На тај начин се врши помак са праћења квалитета ("monitoring") на управљање 
квалитетом вода, што је и смисао и крајњи циљ бриге о површинским водама, које 
укључују и јавна купалишта. 

 
 

4.9. МОНИТОРИНГ  ПОЛЕНА20 
 

Aерополен jе битан узрочник алергијских реакција током последњих 50 година и 
резултати мониторинга аерополена омогућавају проучавање, превенцију, дијагностиковање па 
и лечење поленских алергија. Иако су резултати мониторинга аерополена највећу примену 
нашли у медицини, у последње време аеропалинолошки подаци незаменљиви у 
пољопривредним областима, користећи се за праћење протока гена генетски модификованих 
усева али и за прогнозирање продукције анемофилних пољопривредних култура. 

Анализирани су узорци 37 типова полена (јавор, дивљи кестен, јова, амброзија, 
штитаре, пелен, главочике, бреза, брусонеција, шимшир, конопље, граб, питоми кестен, 
бођош, пепељуге/штиреви, леска, сите/шашеви, елеагнус, буква, јасен, орах, калина, дуд, 
бор/јела/смрча/кедар, боквица, платан, траве, топола, храст, киселица, врба, маслачак, 
тиса/чемпрес, липа, брест, коприва) међу којима се налазе значајни узрочницима поленских 
алергија али и типови значајни у пољопривреди. 

Динамику спровођења палинолошких анализа је условљава интензитет полинације 
током сезоне.  

Период узорковања обухвата све три сезоне - сезону цветања дрвећа, сезону цветања 
трава и сезону цветања корова. Варијације дневних концентрација полена у ваздуху у Новом 
Саду приказане су графички. 
 

                                                 
20 ПМФ, Департман за биологију и екологију, Лабораторија за палинологију, Нови Сад, 2008. 
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Дневне концентрације аерополена регистроване у Новом Саду током 2008. године. 

 
Графички приказ указује да варирање дневних концентрација аерополена у Новом 

Саду у 2008. години одговара ситуацији карактеристичној за континенталну област умереног 
климатског подручја, која се одликује нешто вишим концентрацијама током марта, априла, 
августа и прве половине септембра. Мај, јун и јул карактеришу нешто ниже концентрације 
узроковане периодом летње суше. Током јула може се приметити тродневни, а у октобру 
дводневни период без полена који су резултат нестанка струје на мерном месту. Као током 
протекле и ове године се поновио рани почетак сезоне појављивања аерополена у јануару. 
Поред детектовања раног почетка може се констатовати специфична појава наглог смањивања 
концентрације полена током друге половине септембра месеца, наког чега је сезона 
аерополена заправо и завршена.  

Имајући у виду основни принцип кожног тестирања у Србији, који се примарно 
спроводи на полен трава (тест раствор направљен од полена већег броја различитих врста 
трава), полен дрвећа (тест раствор је направљен од већег броја најзначајнијег алергеног 
полена различитих дрвенастих врста), полен корова (тест раствор направљен од већег броја 
најзначајнијег алергеног полена различитих зељастих врста изузимајући траве) графички су 
приказане дневне концентрације ових група аерополена. Ови резултати омогућавају 
медицинским радницима и пацијентима да контролишу појаву симптома алергије у односу на 
осетљивост која им је утврђена примарним тестирањем. 
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Дневне концентрације аерополена дрвећа, трава и корова регистроване у Новом Саду током
2008. године. 

Укупне дневне концентрације полена дрвећа су и ове године задржале карактеристичан 
ток уз раније достизање максимума. Максималне вредности су утврђене крајем марта док су 
дневне концентрације показале јасан тренд смањивања током априла и маја месеца. Ипак 
временске прилике су условиле да се до треће декаде маја задрже честица полена дрвећа у 
ваздуху. На тај начин успостављен је континуитет са другим делом сезоне полена дрвећа када 
цветају четинари и липа. Најзад трећи период појаве полена дрвећа, четинари везикулатног 
типа, везан је за септембар месец. Неповољне временске прилике у овој години су условиле 
појаву изузетно малe концентрације полена кедра.  

Велики број врста трава укључујући цереалије чини укупну дневну концентрацију 
полена „трава“. Полен трава веома ретко достиже високе коцентрације, међутим управо ове 
године забележен је повећан број дана са умерено високим концентрацијама и чак три дана са 
јако високим вредностима од преко 100 PZ/m3. По другој важној карактеристици, дужини 
трајања сезоне, уочена је појава краће сезоне услед неповољних временских прилика током 
друге половине септембра и током октобра месеца. 

Током 2008. године полен корова је показао типичан ток сезоне. Сезона је била дуга 
захваљујући прилично хеторегеном саставу врста сврстаних у ову групу. Максималне дневне 
концентрације, појединих типова полена корова су и ове године биле у оквиру просечних 
вредности. По укупној годишњој количини, као и на основу максималних вредности полен 
корова је имао двоструко мање вредности од дневних концентрација полена групе дрвећа. 
Поред тога што је по посматраним каракеристикама, дужина полинације корова готово иста са 
травама и што су присутне мање дневне концентрације у односу на полен дрвећа сезона 
цветања корова у нашим условима због полена амброзије већ дужи низ година задаје највише 
проблема осетљивим особама. 

Аерополен тип јова: Полен јове се и ове године појавио током треће декаде јануара 
месеца. Период од неколико дана без мраза и повишеним дневним температурама изазива 
почетак цветања ове биљке. У Новом Саду популације јове је ретка и малобројна међутим 
више стабала се налази на локалитетима на Фрушкој гори. Отуда највероватније потиче 
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већина полена који је ове, у односу на протеклу годину забележио велику годишњу количину 
и чак 7 дана са јако високим концентрацијама. 

Аерополен тип амброзија: Дистрибуција просечних седмичних концентрација полена 
амброзије у овој години показује одступње од вишегодишњег тренда. Током три недеље 
концентрација се креће испод нивоа од 30 PZ/m3након чега се чак 6 недеља задржала изнад 
вредности које изазивају симптоме код осетљивих особа. За ову годину је карактеристично 
смањење концентрација већ од друге половине септембра и веома ниске концентрација током 
октобра месеца.  

Аерополен тип пелен: Током ове године главна сезона пелена је започела само један 
дан раније у одоносу на прошлу годину. Често се алергија на пелен код људи приписује 
амброзији због укрштених реакција ова два типа полена и преклапања сезоне полинације. 
Максималне дневне концентрације пелена су забележене заједно са умерено високим 
вредностима полена амброзије што је током друге декаде августа месеца могло утицати на 
нагло повећање особа са симптомима алергијске реакције. За осетљиве особе и здравствене 
раднике је веома важно да издиференцирају полен пелена од амброзије, док комуналне 
службе треба да уврсте и овај коров у редован процес праћења и сузбијања. Током сезоне 
полена пелена често се уочава раздвајање периода цветања две различите врсте овог рода. 
2008. године ове карактеристика је била слабо изражена услед неповољних метеоролошких 
услова током друге половине септембра месеца.  

Аерополен тип бреза: Током ове године главни део сезоне присуства полена брезе у 
ваздуху се поклопио са резултатитма досадашњег праћење. Укупна количина полена је била 
мања у односу на до сада бележене просечне вредности. Ипак је забележен један дан са 
изузетно високом дневном концентрацијом полена у односу на просечне вредности. Полен 
брезе је јак алерген, који показује укрштену реакције са јовом, леском и грабом. У Новом 
Саду бреза је веома заступљено дрво у уређењу зелених површина. Негативан утицај на 
осетљиве особе повећава чињеница да је продужен период полинације у урбаној средини. 
Велики распон микроклиматских услова у градовима изазива сукцесивно цветање брезе а 
самим тим и дуже задржавање полена у ваздуху. 

Аерополен тип граб: Током 2008. године дужина полинације и достигнута укупна 
годишња количина полена ове дрвенасте врсте је била вишеструко већа од прошлогодишњих 
вредности. Максималне концентрације граба су се појавиле у периоду пораста концентрације 
брезе чиме се појачао алергени ефекат ова два типа аерополена. Особе алергичне на полен 
брезе би требало да избегавају дужи боравак на Фрушкој Гори у периоду цветања граба. 
Боравак у присуству високих концентрација повећава ризик да осетљиве особе осете 
симптоме али и повећава вероватноћу да се сензибилишу на нове алергене. 

Аерополен тип пепељуге: По свим карактеристикама сезоне за аерополен типа 
пепељуге су забележене ниже вредности у односу на прошлу годину. Полен се појављивао у 
ваздуху чак за тридесет дана мање. Забележен је само један дан са умерено високим 
концентрацијама у односу на прошлогодишњих 7. Неуобичајено дуг период нестабилних 
временских прилике у септембру и октобру су у највећој мери утицали на слабо отпуштање 
полена из цветова ових биљака. 

Аерополен тип леска: Полен леске се у нашим условим први појављује у ваздуху. 
Пoстепено повећање измерених концентрација полена указује да је почетак мерења био 
правилно испланиран. карактеристике сезоне полена леске се поклапа са вишегодишњим 
просечним вредностима. Подаци и информације намењене јавности о првим забележеним 
поленовим зрнима у јануару месецу су веома важни јер се често симптоми алергијских 
реакција поклапају, тумаче и лече као последице појаве грипа. Поред тога полен леске заједно 
са поленом јове и брезе чини комлекс који веома јако утиче на појаву симптома алергијских 
реакција код осетљивих особа.  
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Аерополен тип јасен: Као и претходних година забележена су два јасно изражена 
максимума вредности који указују да су извор полена две врсте овог рода. У односу на 
протеклу годину утврђене су знатно мање вредности за карактеристичне параметре сезоне 
полена. Метеоролошки фактори су ти који најчешће утичу на ток фенофазе цветања биљака и 
доводе до смањења карактеристичних вредности за сезону аерополена. Међутим код 
вишегодишњих дрвенастих врста, познато је да, током узастопних сезона постоје значајне 
осцилације у продукцији семена (којој претходи продукција полена). Након велике количине 
полена, већег броја дана са умерено високим концентрацијама и високим дневним 
концентрацијама у 2007. години постоји могућност да су популације јасена биле у периоду 
„одмора“ тј. смањене репродуктивне активности. 

Аерополен тип орах: У протеклој години забележена је повећана продукција полена 
ораха. Током главног дела сезоне забележено је 7 дана са умерено високим концентрацијама 
полена ораха и дупло већа укупна количина полена у односу на 2007. годину. Дневне 
концентрације су, као и прошле године нагло опале током 18-те недеље, након чега је сезона 
трајала још свега 14 дана. Како полен ораха није јак алерген подаци о концентрацијама су 
значајни само за ограничени број осетљивих особа. Пуни смисао праћења овог типа полена је 
да измерене вредности могу да се употребе за рану процену рода ове анемофилне културе.  

Аерополен везикулатни тип (бор, смрча, јела, кедар): Сезона везикулатног полена се 
током 2008. године уклопила у вишегодишњи просек. Поред уобичајених вредности, за 
разлику од протекле године, полен кедар се појавио током октобра. Поред слабог алергијског 
потенцијала (тешко ослобађање једињења одговорних за настанак симптома алергијске 
реакције, величина и тежина поленовог зрна која условљава кратко задржавање полена у 
ваздуху) у Новом Саду није забележен ни један дан са концентрацијом полена преко 30 PZ/m3 

Аерополен тип боквица: Вишегодишњае карактеристика присуства полена боквице у 
ваздуху је ниска дневна концентрација која се поновила током 2008. године. Разлог што се 
код нас и у свету наставља са праксом мониторинга полена боквице је чињеница да многе 
алерголошке студије показују да постоји велики број осетљивих особа са позитивном кожном 
реакцијом на полен боквице.  

Аерополен тип платан: Експлозивност је карактеристика процеса ослобађања полена 
платана која је потврђена током 2008. године. Високе вредности свих карактеристика 
појављивања полена у протекле две године, јака алергена својства и чињеница да се ради о 
врсти дрвета која се често сади у парковим и дрворедима у улицама и булеварима у Новом 
Саду указује на потребу праћења концентрације ове дрвенасте врсте.  

Аерополен тип траве: Забележено је смањење броја дана када се полен трава појавио у 
ваздуху у односу на протекле године. Истовремено по тој карактеристици током 2008. године 
овај полен се нашао на другом месту иза полена типа коприва. Ефекат јаких алергених 
својства полена трава, просечних десет дана са умерено високим концентрацијама које 
изазвају симптоме код осетљивих особа појачан је са појавом још три дана са јако високим 
концентрацијама што није уобичајено за Нови Сад и не уклапа се у вишегодишњи просек.  

Аерополен тип храст: У односу на претходну, 2007. годину дужина сезоне полена 
храста се вратила на ниво просечне дужине. Остале карактеристике појављивања полена су 
такође у границама просечних вредности за вишегодишњи период. 

Аерополен тип киселица: Продужена сезона, мали годишњи индекс полена и ниска 
максимална дневна концентрације од 5 PZ/m3ваздуха су основне карактеристике овог типа 
полена током 2008. године. Истовремено забележене вредности представљају и просечне 
вредности основних карактеристика појављивања овог типа полена. Уз чињеницу да нема 
података из алерголошке праксе везано за овај тип полена може се предпоставити да у нашим 
условима полен киселице не би требало да има значајан утицај на појаву симптома 
алергијских реакција код осетљивих особа. 
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Аерополен тип врба: Врба је 2008. године имала типичан правилан тренд појављивања 
дневних концентрција полена. У односу на прошлу годину дошло је до повећања вредности 
по свим посматраним карактеристикама појављивања полена. Близина извора полена у Новом 
Саду и велике популације непосредно утичу на измерене вредности за овај тип полена али и 
указују да се његовом праћењу посвети пуна пажња. 

Аерополен тип тиса: У полен тип тиса сврстан је полен тисе као и полен више врста из 
фамилије клеке и чемпреса. У нашим условим ради се о дрвенастим врстама које поред трава 
и коприва имају најдужи период полинације током године. У ваздуху се на самом почетку 
сезоне појављују високе концентрације полена. Нестабилне временске прилике током зиме и 
пролећа условљавају велике флуктуације дневне концентрације полена. Велики број врста 
различитих еколошких захтева, гајење ових биљака у најразличитијим микроклиматским 
условима у урбаној средини условио је и ове године појаву изузетно високих дневних 
концентрација полена – 681 PZ/m3. Поленова зрна која се нађу на слузокожи очију и 
респираторних органа, након лаког и брзог пуцања свог спољашњег омотача, ослобађају 
цитоплазму чији је хемијски састав одговоран за настанак симптома алергијске реакције. 

Аерополен тип липа: Поред врбе још једана ентомофилна биљка која продукује велике 
количине полена при чему постаје извор аерополена. Вредности карактеристика појављивања 
полена липе у току 2008. године су се задржале у границам вишегодишњег просека и немају 
значајан утицај на појаву симптома алергијских реакција код осетљивих особа. Мерење 
концентрација полена липе је нашло примену за процену квалитета „липове паше“ на 
Фрушкој гори. 

Аерополен тип коприва: Полен коприва је трећи тип који се у ваздуху налази у 
просеку више од 150 дана у години. Са 164 дана ове године се, од свих типова полена који се 
прате, налази на првом месту  Карактеристична је појава чак 104 дана са са умереним и 4 дана 
са јако високим дневним концентрацијама.  

Концентрације полена амброзије 
Током 2008. године рађена је анализа дневних концентрација полена амброзије за 

потребе процене успешности акције сузбијања амброзије чиме је настављен координисан рад 
независног контролног и извршног сегмента ове активности у Новом Саду.  

Поређењем дневних концентрација полена амброзије (током сезоне 2008 године) са 
осмогодишњим  средњим дневним вредностима могу се уочити карактеристичне, за ову 
годину учестале и нагле промене дневних концентрација полена амброзије.  

Током прве фазе цветања амброзије до 20. августа забележен је већи број дана са 
вишим концентрацијама полена од просечних вредности. У периоду критичном за Нови Сад 
од 20. августа до 10. септембра забележено је 8 дана када су концентрације биле више, два 
дана са изједначеним и чак 12 дана са нижим концентрацијама од просечних вредности. Трећи 
део сезоне је обележен значајним смањењем дневних концентрација полена амброзије испод 
нивоа средњих вредности. 
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Упоредни приказ дневних концентрација полена амброзије током 2008. године и
осмогодишњих средњих дневних вредности 

 

Као и протекле године наставио се тренд одступања појаве максималне дневне 
концентрације полена амброзије у односу на вишегодишњи просек. Иако очекивана појава, 
она указује на значај одржавања континуитета мониторинга полена амброзије али и свих 
осталих типова аерополена. Праћење варирања тока сезоне алергеног полена је од кључног 
значаја за превенцију и лечење алергијских симптома осетљивих особа. 

У извештају за 2007.годину указано је на рану појаву (17. и 18. август 2007.) високих 
концентрација полена амброзије од преко 200 PZ/m3ваздуха. 16. августа 2008. године слична 
ситуација се поновила што указује на потребу усклађивања спровођења акције сузбијања 
амброзије са почетком процеса отпуштања полена. Узрок настанка ових „предмаксималних“ 
вредности може бити транспорт полена ветром али и ранији улазак амброзије у фенофазу 
цветања на специфичим типовима станишта у урбаној средини Новог Сада.  

Од 2000. до 2007. године, од почетка мерења концентрације полена у ваздуху у Новом 
Саду и околини утврђено је да се током сезоне полинације амброзије јави од 29 до 45 дана са 
концентрацијама преко 30 PZ/m3У протеклој години током 38 дана су забележене поменуте 
концентрације.  

Посебно је важно указати на чињеницу на величину удела полена амброзије у укупној 
дневној концентрацији полена У периоду Од 1. јула до 30. септембра амброзија је током 38 
дана чинила више од 50% полена у укупној дневној концентрацији. 

Подаци из суседних аеропалинолошких станица указују на високе концентрација 
полена амброзије у Панонској низији на основу чега се изводи закључак да се ради о 
регионалном проблему. На нивоу територије АП Војводине започеле су систематске акције 
сузбијања амброзије и мониторинга аерополена. Успостављањем аеропалинолошке мреже у 
АП Војводини као и наставак сарадње са суседним мерним станицама омогућиће суштинско 
разумевање величине и значај проблема амброзије и потенцирати успешнију организацију и 
реализацију акција сузбијања амброзије.  
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3 остали типови полена
амброзија

Удео полена амброзије у просечној дневној концентрацији полена у Новом Саду
од јула до октобра месеца 2008. године 

Организовање и спровођење локлних акција сузбијања амброзије има веома велики 
значај јер свако смањење концентрација овог алергена на локалном нивоу (у ваздуху Новог 
Сада) има позитиван ефекат на очување здравља становништва. На тај начин се смањује: 

- број особа који се сензибилишу на овај алерген,  
- број особа са симптомима алергијских реакција и 
- интезитет симптома алергијских реакција. 

 

Закључци 
 

Полен је сакупљан током целе сезоне полинације почевши од 21. јануара до 2. 
новембра. Праћено је 37 типова полена, представљене су измерене и анализиране вредности 
за основне карактеристике њиховог појављивања.  

Период узорковања обухватио је све три сезоне - сезону цветања дрвећа, сезону 
цветања трава и сезону цветања корова. Варирање дневних концентрација аерополена у 
Новом Саду у 2008. години одговара ситуацији карактеристичној за континенталну област 
умереног климатског подручја, која се одликује нешто вишим концентрацијама током марта, 
априла, августа и прве половине септембра. Мај, јун и јул карактеришу нешто ниже 
концентрације, узроковане периодом летње суше.  

Анализа 19 типова полена, карактеристика њиховог појављивања током прошле године 
у односу вишегодишњи просек указује на неопходност континуираног мерења јер је 
појаљивање полена узроковано многим променљивим еколошким факторима.  

Контрола концентрације амброзије током протекле године је показала да су се основни 
параметри појављивања полена амброзије кретали у нивоу средњих вишегодишњих 
вредности. 
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На основу резултата мониторинга аерополена у Новом Саду 2008. године препоручује 
се: 
- Обезбеђивање континуираног праћења стања и прогноза аерополена у Новом Саду јер ће се 
на тај начин формирати вишегодишња база података, неопходна за израду календара полена 
и прогностичких модела, 
- Укључивање нових типова полена алергених врста у систем редовног праћења стања  и 
прогнозе. 
 
 

 4.10. МОНИТОРИНГ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ  ЗРАЧЕЊА21 
 
 На основу мерења ЕМ зрачења, преко интензитета вектора електричног поља, у оквиру 
задате области могуће је утврдити просторну расподелу емитоване електромагнетске 
енергије. Поређењем добијених резултата са важећим прописима у домену заштите 
становништва и животне средине од нејонизујућих зрачења, могуће је квантитативно 
изразити утицај постојећег нивоа зрачења на окружење и људе које у њему бораве. Мерењем 
нивоа електричног поља такође могуће је утврдити постојање проблема у антенској 
инсталацији, или начину монтаже радио-опреме, а који за последицу имају недозвољено 
велике вредности интензитета електричног поља. 

Реализацијом програма мониторинга ЕМ поља врши се периодична или повремена 
контрола нивоа електромагнетског зрачења, на појединим локацијама или на целој територији 
Града. Тиме се омогућује увид у степен угожености животне средине који је последица 
нејонизујућих зрачења у радио-фреквенцијском опсегу. 
 
 Евиденција извора зрачења 
 
 У току 2005. год. започето је са израдом евиденције свих значајних извора ЕМ 
зрачења, односно са израдом базе података свих ималаца система радио-веза и радио-
дифузних станица на територији града. У првој фази нагласак је стављен на системе мобилне 
ћелијске јавне телефоније, попут ГСМ система које поседују оператери "Теленор" и "Телеком 
Србија". Захваљујући разумевању оператера, за њихове базне станице на територији Новог 
Сада прибављени су сви потребни подаци који омогућују квалитетну контролу ЕМ емисија. 
Достављене су информације о радним фреквенцијама, еквивалентним изотропним снагама, 
локацијама предајника, висинама и карактеристикама предајних антена. Расположиви подаци 
ће се због монтаже нових базних станица повремено ажурирати. 
 Поред мобилне јавне телефоније значајне изворе ЕМ зрачења представља и радио-
дифузија (радио-фонија и телевизија). На основу "Плана расподеле фреквенција/локација за 
терестричке аналогне FM и TV радиодифузне станице за територију Републике Србије 
("Сл.гласник РС" бр. 6/2006), у табелама дати су подаци о радио и тв станицама у Новом Саду 
и ближој околини (станице које могу имати утицај на ниво поља на територији Града Новог 
Сада). 
 
 Утицај електромагнетног зрачења на животну средину 

 
 Примопредајна радио-опрема својим радом не загађује животну средину више од 

других електронских уређаја: не производи значајне нивое буке, вибрација нити испољава 
знатно топлотно дејство. Због тога се може рећи да исправна опрема која је у функцији не 
представља потенцијалног загађивача воде, ваздуха или земљишта. За расходовану опрему 
                                                 
21 ФТН, Институт за енергетику, електронику и телекомуникације, Катедра за телекомуникације и обраду 
сигнала, Нови Сад, 2008. 
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постају битни њени градивни материјали, али се поступак одлагања у том случају не 
разликује у односу на друге електричне уређаје.  
Најзначајнија интеракција између радио-система и околине у којој функционише, јесте 

повећање нивоа ЕМ зрачења које је нераскидиво везано са суштином радио-преноса. За 
разлику од других видова комуникације који користе посебан преносни медијум (коаксијални 
или оптички кабл), радио-комуникације знатно мање каналишу простор у који се емитује 
енергија. Емитована ЕМ енергија утиче на материјале кроз које се преноси и може изазвати 
нежељене ефекте на жива бића и животну средину. Због тога је потребно вршити надзор над 
емитованим зрачењем, како би се оно одржавало на прихватљивом нивоу. 
Интензитет паразитског ЕМ зрачења које потиче од адекватно конструисаних и 

реализованих примопредајних радио-уређаја, треба да буде занемарљив у односу на снагу 
које околини предаје антена. Произвођач има обавезу да утврди коју класу захтева 
електромагнетске компатибилности (EMC) испуњава његова опрема и да то саопшти у 
декларацији производа. На основу овог податка могуће је претпоставити максимални 
очекивани интензитет паразитног ЕМ поља који ће генерисати електронска опрема. 
Смештање опреме у затворене просторије (зидани објекти или наменски контејнери) додатно 
редукује евентуално ЕМ "цурење". 
Критичну тачку и извор значајних ЕМ зрачења представља антенски систем радио-станице, 

чија је основна улога претварање вођених електричних сигнала у слободан ЕМ талас. Са 
становишта утицаја израчене ЕМ енергије базних станица на животну околину, за исту 
предајну снагу усмерени антенски системи су критичнији од неусмерених, јер усмерене 
антене највећи део снаге емитују у правцу главног снопа зрачења, а знатно мањи део снаге у 
свим осталим правцима. Због тога је могућност појаве недозвољеног нивоа ЕМ поља 
највероватнија управо у правцима максималног зрачења антена базних станица. 
 
  Дејство нејонизујућег радио-фреквенцијског зрачења 
 

Технолошки развој је донео велики број вештачких извора ЕМ зрачења и проузрокавао 
опште повећање његовог нивоа. У вештачке изворе спадају уређаји у људском окружењу који 
стварају електрично, магнетско и електромагнетско поље. Проузроковано ЕМ зрачење може 
да буде пожељно и намерно (радио и телевизијски преноси, мобилна телефонија), али може 
да представља и пратећу појаву у околини далековода, трансформатора, електричних и 
електронских уређаја. Употреба све већег броја оваквих уређаја доприноси све вишем нивоу 
професионалне, али и амбијенталне изложености човека појединим деловима 
електромагнетског спектра. 

ЕМ зрачења на радио-фреквенцијама, спадају у групу нејонизујућих зрачења. Под 
нејонизујућим зрачењем подразумева се електромагнетско зрачење које има таласне дужине 
веће од 100 nm, односно фреквенције од 0 до 3 PHz (3x1015 Hz) и енергију фотона мању од 
12,4eV. Она обухватају: ултраљубичасто или ултравиолетно зрачење (таласне дужине од 
100nm do 400nm), видљиво зрачење (таласне дужине од 400nm до 780nm), инфрацрвено 
зрачење (таласне дужине од 780nm do 1mm), радио-фреквенцијско (RF) зрачење (фреквенције 
од 10kHz - 300GHz), електромагнетска поља ниских фреквенција (фреквенције 0 - 10kHz) и 
ласерско зрачење. Нејонизујућа зрачења обухватају и ултразвук или звук чија је фреквенција 
већа од 20kHz. Овај тип зрачења показује другачији и мање штетан утицај на жива бића, у 
односу на јонизујућа зрачења (рентгенско и гама-зрачење) која имају знатно мању таласну 
дужину и стога долазе у интеракцију са великим хемијским молекулима, од којих су 
састављена сва жива бића, те на тај начин проузрокују значајне биолошке промене. 
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Утицај нејонизујућег зрачења на живе организме 
 

Нејонизујућа зрачења могу да изазову термичке, нетермичке и биолошке ефекте у 
живим организмима.  

Термички ефекти, који представљају основни вид дејства радиофреквенцијског 
зрачења на живе организме, манифестују се у виду загревања ткива. Топлота коју проузрокује 
електромагнетско поље, прераспоређује се терморегулационим механизмом, као врстом 
одбране организма од прегревања. Због тога су најугроженији делови организма са малим 
бројем крвних судова, који служе за регулацију телесне температуре. 

Нетермички и биолошки ефекти могу да имају утицаја на DNK, ензиме, имунолошке 
механизме у организму, међућелијску размену, електролизу, појаву надражаја у нервним 
ћелијама, као и на електрохемијске и резонантне ефекте унутар ћелија. 

Промене у различитим ткивима, при истом нивоу зрачења, су различите. Осим ових 
примарних дејстава нејонизујућег зрачења, треба да се спомену и секундарни утицаји, у виду 
имунолошких промена, дисбаланса у раду хормона, као и појаве психо-вегетативних 
реакција. 

На основу резултата досадашњих истраживања, постављене су препоруке о излагању 
становништва електромагнетском зрачењу и пољима, али, за сада, не могу да се сагледају сви 
здравствени аспекти. 

У опсегу RF зрачења значајни су стимулативни ефекти (побуда нервних и мишићних 
ћелија, као и утицај на функције нервног система), а доминирају термички ефекти који се 
манифестују као локална прегревања ткива или топлотни шокови на нивоу читавог тела. 
Загревања су везана за механизам апсорпције у ткиву, па се квантификују кроз вредност 
специфичне брзине апсорпције – SAR (Specific Absorbtion Rate). SAR се изражава у W/kg и 
зависи од параметара ЕМ поља (фреквенција, интензитет, поларизација, растојања од извора 
зрачења (блиско и удаљено поље), од величине, геометрије и диелектричних особина тела, 
као и утицаја других објеката у близини тела. Установљено је да негативни биолошки ефекти, 
у опсегу фреквенција од 10 MHz до неколико GHz могу бити узроковани повећањем 
температуре ткива за 10C. Овакво повећање температуре може изазвати неповратна оштећења 
најосетљивијих ткива, ако је у просечном окружењу, читаво тело изложено вредности SAR од 
4 W/kg у периоду од око 30 min. 

 

Мере заштите животне средине 

 
Радио-станице својим радом не загађују воду, ваздух и земљиште. Не производе буку, ни 

вибрације, а рад радио-станица нема топлотних или хемијских дејстава. Нормалан рад радио-
станице, са те стране, не угрожава животну средину и техничко окружење. 
Исправном конструкцијом радио-станице и погодним избором локације уређаја и антенских 

система, могуће је потпуно контролисати нежељена електромагнетска зрачења и свести их на 
најмању могућу меру, која је далеко испод прописаних граница. Шта више, исправна 
конструкција и реализација радио-станице са становишта електромагнетске компатибилности 
и утицаја на животну средину, истовремено даје могућност да се постигну максимални 
ефекти у експлоатацији радио-станице и квалитета преноса.  

У циљу додатне заштите животне средине и техничких уређаја треба да се примене и 
допунске мере заштите, које представљају следеће активности: 

• Радио-станица мора бити закључана и заштићена од неовлашћеног приступа,  



 

 188

• Потребно је спречити неовлашћен приступ антенском систему: уколико се антенски 
стуб/носач налази на постојећем објекту потребно је поставити корпу од жице, а у 
случају када антенски стуб представља независан објекат користи се адекватна 
ограда. На уочљивим местима, потребно је поставити табле са обавештењем о 
забрани приласка антенском стубу. 

• Забрањене су било какве активности на антенском стубу радио-станице (нпр. 
усмеравање антене), све док се не искључи напајање радио-станице. Право приступа 
и одржавања радио-станице и антенског система имају само радници који су 
обучени за послове одржавања и упознати са чињеницом да никакве активности не 
могу да се обављају на антенском стубу, пре него што се искључи напајање радио-
станице. 

• С обзиром да се у RF појачавачима и у филтрима који служе за комбиновање и 
дистрибуцију сигнала радио-станица користи берилијум-оксид, који спада у 
канцерогене материје, неопходно је спречити његов утицај на животну средину. То 
се постиже истицањем упутстава о руковању и одлагању берилијум-оксида на 
локацији инсталације радио-станице, као и адектавном обуком техничког сервисног 
особља. 

• Антенски систем радио-станице мора се пројектовати тако да се у главном снопу 
зрачења антене не налазе антенски системи других комерцијалних или 
професионалних уређаја, као ни сами уређаји. То се постиже избором оптималне 
висине антене, као и правилним избором позиције антенског система на самом 
објекту. На жалост, услед неадекватног квалитета антенских појачавача у неким 
комерцијалним ТВ пријемницима, може да дође до сметњи у пријему. Проблеми 
овог типа могу да се реше закретањем антене ТВ пријемника, употребом филтра 
непропусника опсега за ометајући опсег или употребом квалитетног антенског 
појачавача. 

• У случају када се антенски систем радио-станице инсталира у непосредној близини 
стамбеног или пословног објекта (у кругу полупречника од 300 m) неопходно је 
мерењима утврдити нивое зрачења на најугроженијим деловима тих објеката.  

• У случају да на локацији радио-станице постоје и други системи који емитују 
електромагнетске таласе (радио и ТВ уређаји и репетитори, базне станице система 
мобилне телефоније, итд.) мерењима је потребно утврдити да ли збирни утицај свих 
емисија у складу са прописаним стандардима и нормама за заштиту животне 
средине. У оваквим ситуацијама врло је тешко извршити моделовање локације и 
прорачуне, тако да тек резултати добијени мерењем у потпуности гарантују 
квалитетну оцену утицаја електромагнетског зрачења на животну средину и 
техничке уређаје.  

• И у свим осталим случајевима пожељно је вршити контролна периодична мерења 
нивоа електромагнетског зрачења ради стицаја увида у ниво ЕМ емисије и 
остваривања максималне заштите људи и техничких уређаја. 

  
Резултати мерења 

 
У току фазе мониторинга реализовано је мерење на 70 локација. Списак локација 

дат је у оквиру табеле, а њихов распоред приказан је на карти Новог Сада. 
Локацијама су додељени редни бројеви почевши од 1 до 70, како би се задржала 

конзистентност означавања у односу на резултате мерења из претходних година.  
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Просторни приказ нивоа поља 
 

Ради боље прегледности и просторног приказа измереног интезитета ЕМ поља у граду 
Новом Саду, на карти, на локацијама мерних места из претходне табеле у правоугаонике који 
су придружени мерним местима, унете су средњеквадратне вредности поља, а правоугаоници 
су обојени бојом у складу са измереним интезитетом поља, према скали боја која је дата на 
маргини карте. 

Ни на једној мерној тачки интезитет ЕМ не прелази максимално дозвољен ниво. 
Већина вредности су у опсегу до 1% од лимита, а на неколико мерних локација (37, 69, 70) 
достиже вреност око 2%.  

На мерној локацији 54, "Купалиште Штранд", постоји висок ниво поља у UKW 
опсегу, односно у опсегу радио-дифузије. Из овог разлога, локацији број 54 посвећена је 
посебна пажња и извршена је детаљнија карактеризација поља. 

Максимална вредност електричног поља износи 1,083 V/m, што представља 3,95% од 
дозвољеног лимита. Средња квадратна вредност електричног поља у истој тачки износи 
1,423V/m што представља 0,268% дозвољене кумулативне вредности укупног поља. 
Установљењем мреже мерних тачака са 70 локација и дефинисањем стандардне процедуре 
мерења електричног поља, остварена је и могућност поређења резултата мерења у овој 
години са резултатима мерења из претходне две година (2006, 2007.). За већину локација нема 
битне разлике у резултатима мерења у односу на претходне године. На локацијама број 69 и 
70, на којима је претходних година измерен највећи ниво поља, сада је забележен просечни 
ново. С друге стране, појављује се локација бр. 54 која ове године бележи повећан ниво 
средње квадратне вредности поља (1,205V/m), а налази се у делу Града са великом 
концентрацијом људи (Купалиште "Штранд"). Овај резултат указује на потребу перманентног 
мерења поља, пре свега због радио-дифузних станица које емитују у Граду. 

У UKW опсегу доминантна је емисија на локацији број 54. То је уједно и највећа 
вредност измерена у целом опсегу од 80-2.500 MHz на свим локацијама. Максимална средња 
временска вредност поља, као и процентуално учешће појединих сервиса у интезитету поља 
на овој локацији. 

У VHF III опсегу измерене су веома мале вредности поља. У претходној табели, види 
се да максимална вредност поља на локацији бр. 58 износи свега 0.1% од дозвољеног лимита. 

Сличан закључак важи и за UHF опсег. Максимално поље овог опсега регистровано је 
на ликацији бр. 54. и износи 0.36% од дозвољеног лимита. 

EGSM и GSM1800 су сервиси равномерно распоређени у граду због плански 
постављене мреже базних станица и захтева покривања сигналом на целој територији града. 
Највеће вредности у овим опсезима забележене су на локацијама бр. 59 и бр. 37 и износе 
1.36% и 1.86% у односу на дозвољени лимит респективно. 

Вредности поља у опсегу DECT и UMTS система су веома мале и износе 0.11%, 
односно 0.59% од дозвољеног лимита респективно (локације бр. 69 и бр. 12) 

У категорију осталих зрачења, сврстане су измерене вреднсти из ISM опсега, а 
максимална вредност поља забележена је на локацији бр.70 и износи 1.03% од дозвољеног 
лимита. Ово је опсег који користе интернет провајдери. 

На основу ове анализе, види се, да су с обзиром на измерене нивое зрачења, 
доминантни сервиси: UKW, GSM1800 и EGSM. 
 

Закључак са предлогом даљих активности 
 
На основу добијених резултата може се констатовати следеће: 
 
• С обзиром на интезитет измереног зрачења, доминатни сервиси су UKW, EGSM и 

GSM 1800. Овај резултат је у складу са резултатима мерења из претходних година. 



 

 190

• Присуство електричног поља на учестаностима носилаца базних станица мобилне 
телефоније детектовано је на већини мерних тачака. При томе су вредности на 
учестаностима у опсегу 1800 MHz по правилу мање од оних на 900 MHz. Добијени 
резултат је у складу са теоријским очекивањима јер је пропагационо слабљење веће 
за опсег 1800 MHz. 

•  
• Максималне вредности поља у EGSM и GSM 1800 опсезима износе 1.36 % и 1.86% 

у односу на дозвољене границе, а измерене су на позицијама бр. 59 и бр. 37. У 
претходној години (извештај за 2007. годину) максималне вредности поља у овим 
опсезима забележене су на локацијама бр. 4 и 37. Промена локације максималних 
вредности последица је тренутне активности базних станица, односно саобраћајног 
оптерећења базних станица које су доминантне с обзиром на њихову удаљеност од 
локација мерења.  

• Максимална вредност поља забележена је на UКW опсегу на локацији бр.54. и 
потиче од радио-дифузних станица. Измерена вредност поља износи 3.98% од 
дозвољеног лимита. И у претходној години највеће поље забележено је на овом 
опсегу на локацији бр.69. и износило је 6,91% дозвољеног лимита. Ово указује на 
чињеницу да UKW опсег, односно радио-фонија генерише највеће нивое поља у 
Граду Новом Саду.  

• На основу средње квадратне вредности поља у целом оспегу и на свим мерним 
локацијама, одређена је средња вредност поља, која карактерише просечан ниво 
поља у граду Новом Саду. 
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4.11. САНИРАЊЕ ИЗВОРИШТА КОМАРАЦА У УРБАНИМ СРЕДИНАМА 
НОВОГ САДА 

  
 У Граду Новом Саду комарци се систематски сузбијају у њиховим извориштима још 
увек на недовољном броју локалитета, због ограничених могућности деловања али у обиму 
који задовољава потребе града и представља комплементаран део са досад урађеним 
активностима везаних за апликативна истраживања. 

Досадашње могућности сузбијања комараца у урбаним срединама реализоване су 
применом адултицида, инсектицида који се користе за сузбијање форми комараца у време 
њихове масовне појаве, третирањем из авиона или из уређаја са земље. 

 Један од основних принципа је увођење сузбијања комараца у стадијуму ларве како би 
се максимално смањила вероватноћа контакта одраслог комарца са човеком и животињама а 
тиме и могућност преношења било које болести.  

У складу са еколошким приступом санирања изворишта комараца у урбаним 
срединама -идентификацијом изворишта, проспекцијом терена и применом биолошких 
препарата континуирано се ради на смањењу биолошког потенцијала комараца. 
Успостављање мониторинга ларви основа је успешног сузбијања комараца (картирање легла 
комараца, употреба биолошких ларвицида и других по природу безопасних метода у циљу 
одржавања популације комараца испод критичног нивоа. 
 

  Мере заштите од инсеката и глодара обухватају: 
  Санирање изворишта комараца на релевантним биотопима који су означени као 
најзначајнији са аспекта угрожавања подручја од велике бројности треба спроводити 
континуирано (праћење појаве и бројности одраслих комараца, контрола примене препарата 
како би се обезбедила заштита од недозвољене примене инсектицида, методе апликације и 
примењене количине препарата).  

  Заштита акватичних, руралних и урбаних станишта подразумева  превенцију ширења 
болести (вируси изазивачи болести сличних грипу које преносе комарци су присутни у 
Војводини, аутохтона маларија и епидемија енцефалитиса западног Нила су регистровани у 
околним земљама) и спречавање уношења и ширења нових вектора (комарац азијски тигар) и 
нових вируса као реалних претњи нашем поднебљу. 

  Контрола бројности симулида које својим убодима проузрокују озбиљне алергијске 
реакције на човека ради спречавања преношења болести на човека и домаће животиње и 
несметане експлоатације туристичких и рекреативних ресурса уз минималну контаминацију 
животне средине. 

  Мониторинг крпеља са анализом на зараженост, картирањем потенцијалних жаришта, 
праћењем густине популације у свим стадијумима развића крпеља у њиховим природним 
стаништима, на зеленим површинама у граду и насељима, на утринама и другим зеленим 
површинама у приградским насељима. 

  Мапирање амброзије и њено сузбијање применом ефикасних, нискотоксичних и 
здравствено еколошко безбедних хербицида за животну средину. 

  Дератизација сивог пацова (Ratus norvegicus-а) који је преносилац око четрдесет 
изазивача најопаснијих обољења човека и животиња (лептоспироза, салмонела, телминтоза, 
трихина и др.) средствима која не загађују животну средину, ваздух,воду , земљиште, храну, 
културна добра и животињски свет. 
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  Дезинсекција и дератизација (сузбијање бубашваба, мрава, бува и глодара – пацова и 
мишева) станова, подрумских просторија у складу са објективним потребама, на бази 
сталног праћења бројности и детерминације присутних врста уз минималну контаминацију 
животне средине. 
 
 
 

5. СМЕРНИЦЕ ЗА ЕКОЛОШКИ РАЗВОЈ НОВОГ САДА 
 
 
 5.1. НОРМАТИВНИ ОКВИРИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 Технолошки развој створио је много проблема и бројне опасности за животну 
средину, што се опет негативно одржава на живот и здравље људи, али и на друге вредности 
претећи да угрози опстанак човека. 
 Да би се отклониле негативне последице човекових активности у експлоатацији 
простора и мењању природних услова, односно њиховој деградацији, која захвата шире 
просторе, јавила се потреба за утврђивањем низа мера да се спрече, отклоне или умање 
извори угрожавања природних ресурса и створених вредности и то како на националном, 
тако и на глобалном плану. 
 Размере угрожавања животне средине су често такве да прелазе границе појединих 
земаља, па стога изоловане мере у оквиру једне државе немају ефекта. Логична последица 
тога је признавање значаја заштите животне средине како на нивоу држава, тако и између 
више држава и међународних организација, као што су UN, EU и OECD. Одговорност за 
очување животне средине и предузимање мера да се спрече и отклоне последице њеног 
угрожавања резултирало је врло разуђеном нормативном активношћу на међународном 
плану и у националном законодавству. 
 Још су Савезна Република Југославија и Државна заједница Србија и Црна Горе 
ратификовале низ међународних конвенција из ове области које је прихватила Република 
Србије и уградила у домаће прописе који уређују ову област. Осим тога донете су резолуције 
о заштити животне средине, Национална стратегија одрживог развоја и закључени су 
споразуми појединих регија са регијама суседних држава. 
 Полазећи од чињенице да регулатива заштите средине обухвата бројне сегменте ову 
област према проценама уређује више стотина прописа од међународних преко прописа 
бивших држава, Републике Србије, Аутономне Покрајине Војводине и јединица локалне 
самоуправе. 
 Осим тога, очување квалитета и разноврсности расположивих природних и створених 
ресурса и заштита животне средине, као и заштита природних, културних и историјских 
вредности, основна су начела за уређење простора и обавезан садржај свих планских аката у 
којима се све обавезе из прописа операционализују, те стога и они представљају извор мера 
за очување, унапређење и заштиту средине. 
 Сва ограничења, обавезе и мере заштите које произилазе из прописа од значаја су за 
израду Генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030 године и утицаће на 
концепт плана. Урбанистичко планирање простора града укључиће све сегменте животне 
средине: (ваздух, вода, земљиште, шуме, биљни и животињски свет, природна добра, бука, 
јонизујуће зрачење и отпадне и опасне материје). 
 Треба нагласити да је код нас још од 1974. године право човека и грађанина на здраву 
животну средину нашло своје место у Уставу, чиме се држава обавезала да ће се старати о 
обезбеђивању овог елементарног права човека и истовремено прописала обавезу за све да у 
складу са законом штите и унапређује средину. У овој уставној одредби садржана је заштита 
средине, али и њено чување и унапређивање. Устав Србије из 2006. године прокламовао је да 
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свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о 
њеном стању. Поред тога утврђена је и одговорност сваког, а посебно Републике Србије и 
аутономне покрајине за заштиту, очување и побољшање животне средине. 
 Осим тога Уставом је прокламовано да су природна богатства добра од општег 
интереса и имовина коју користе орган Република Србија. Начин њиховог коришћења и 
располагања уређује се законом. 
 Из ових одредби произилази и основ за доношење закона и посредно других прописа 
којима се даље разрађују мере заштите и конкретизује право човека на здраву животну 
средину и очување и унапређивање природних богатстава. 
 И у Националној стратегији одрживог развоја поштовање људских права чврсто је 
повезано са заштитом животне средине, приступом информацијама и правом јавности, да 
учествује у доношењу одлука о животној средини. Осим тога у Стратегији су обрађена 
питања заштите животне средине и очувања природних ресурса у Републици Србији, као и 
утицаја економског развоја на животну средину. Дати су циљеви, мере и приоритети везани 
за заштиту природних ресурса (ваздух, вода, земљиште, биодиверзитет, шуме, минерални 
ресурси и обновљиви извори енергије), заштита деловања различитих фактора ризика по 
животну средину (климатске промене, оштећење озонских омотача, отпада, хемикалија, 
удеса, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, буке и природних катастрофа) заштиту деловања 
фактора ризика по животну средину у различитим економским секторима (индустрији, 
рударству, енергетици, пољопривреди, шумарству, ловству и рибарству, саобраћају и 
туризму) као и увођење чистијих производњи. 
 У Стратегији је дат институциони оквир и механизм за примену Стратегије с 
посебним освртом на оснивање нових институција и јачање постојећих за спровођење 
Стратегије, као и јасни механизми међусобне поделе одговорности и надлежности у 
спровођењу и праћењу спровођења Стратегије. 
 У законима који уређују заштиту животне средине, стратешку процену утицаја на 
животну средину, процену утицаја на животну средину, интегрисано спречавање и контролу 
загађивања животне средине, заштиту природе и планирање и уређење простора али и 
другим областима: пољопривредно земљиште, шуме воде и др. основне поставке из Устава, 
Националне стратегије одрживог развоја, конвенција и резолуције даље се разрађују, кроз 
утврђивање обавезе заштите, чувања и унапређивања животне средине, прецизирање 
надлежности, одговорности од појединца до државних органа, за предузимање мера заштите, 
али и информисања и учешћа јавности, финансирању, давању институционалног оквира и 
механизама за операционализацију утврђених мера. 
 Аутономна Покрајина Војводина и јединице локалне самоуправе имају своје 
надлежности, обавезе и одговорност да уређују ову област. 
 Законом о планирању и изградњи прописано је да сви плански документи садрже 
обавезне мере заштите животне средине прописане проценом утицаја на животну средину, 
односно утврђене мере заштите од стране надлежног органа, у складу са посебним законима. 
 Ово начело је после у одредбама о садржини просторних и урбанистичких планова и 
правилима уређења доследно спроведено тако што је утврђено да планови обавезно садрже 
поред услова и мера заштите живота и здравља људи и стратешку процену утицаја планског 
документа на животну средину, која по посебним законима о заштити животне средине 
подлежу посебном поступку стручне верификације, али и укључивање најшире јавности. 

Принципи, критеријуми и мере ради успостављања интегралног управљања и заштите 
система животне средине, заснивају се на спречавању загађивања животне средине на месту 
настајања, предлагањем одговарајуће намене простора, измештањем загађивача на друге 
локације, планирањем заштитних појасева око потенцијалних загађивача, али и око објеката 
који не смеју бити угрожени, планирањем одговарајуће путне мреже, и друге 
инфраструктуре, распоредом намена дуж водотока и друго, а при планирању и извођењу 
захвата, који могу имати негативан утицај на животну средину, спроводи се поступак 
процене утицаја на животну средину.  
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Услови заштите, очувања и унапређивања средине су начело од кога се полази у 
планирању простора уз обавезу да се у фази приступања изради плана прибављају посебни 
услови надлежних институција и комуналних организација како би се они уградили у 
концепт плана. 

5.2. ЕКОНОМСКИ АСПЕКТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 
 Убрзани технолошки развој, који је у свету остварен последњих педесетак година, 
омогућио је висок раст индустријске производње и раст стандарда становништва, али је у 
великој мери нарушио квалитет животне средине. Решавање еколошких проблема и 
спречавање деградирања животне средине, уз истовремено обезбеђивање развоја и раста 
стандарда становништва представља веома комплексан подухват са којим се свет већ дуже 
време озбиљно суочава. 

Животна средина обезбеђује простор за лоцирање привредних капацитета, сировине и 
енергију за производњу а повратно трпи физичке промене, промене намене коришћења 
земљишта, потрошњу необновљивих ресурса и загађење. Загађење животне средине 
представља један од главних проблема са којим је суочено савремено друштво. Због сталног 
раста потрошње и све веће употребе природних добара и енергетских ресурса, потребно је 
ускладити раст становништва и потрошњу природних добара како не би дошло до 
нарушавања еколошке равнотеже и угрожавања будућих генерација: 

Последњих тридесетак година у свету је порасла свест о угрожености животне 
средине па су појачане активности са циљем да се ублаже конфликти који све више 
нарушавају њен квалитет. Овакав приступ заштити животне средине познат је под називом 
одрживи развој који у најопштијем смислу подразумева развој којим се обезбеђују потребе 
садашњих генерација без нарушавања могућности за исто тако задовољавање потреба 
будућих генерација. 

Концепт одрживог развоја насеља настао је постепено током друге половине 
двадесетог века као реакција на неповољне последице неконтролисаног урбаног и 
индустријског развоја и све веће угрожавње животне средине. Рационално коришћење 
простора, као ограниченог и необновљивог добра, један је од веома битних принципа  
одрживог развоја насеља22. Стратегија земљишне политике у области одрживог просторног 
развоја заснива се на захтеву да се развој насеља одвија уз што је могуће мањи утрошак 
земљишта. Један од најважнијих задатака је ограничење просторног развоја насеља што 
подразумева: 

- ограничавање грађевинског подручја; 
- свођење на најмању меру изградње изван обода насеља; 
-  усмеравање изградње на резерве у постојећим границама насеља; 
-  давање приоритета поновном коришћењу санираног земљишта. 

Развој насеља треба да се заснива првенствено на коришћењу унутрашњих резерви, 
недовољно искоришћених и неизграђених простора, на принципима "унутрашњег ширења 
насеља" на подручја која мењају намену ( напуштени привредни, војни и други комплекси), 
односно на подручја погодна за урбану реконструкцију. Подручја са малим густинама и 
неквалитететним стамбеним фондом у урбаним срединама, представљају просторе чијом 
реконструкцијом се постиже већи степен изграђености и рационалније коришћење простора, 
чиме се спречава екстензиван урбани развој, заснован на ширењу и заузимању 
пољопривредног земљишта. 

Ограничење просторног раста насеља односи се на спречавање његовог 
неконтролисаног раста проз дисперзно насељавање и у функцији је заштите пољопривредног 
земљишта као необновљивог и ограниченог ресурса. 

                                                 
22 Велимир Ж Томић-"Принципи одрживог уређења простора и развоја насеља" ИНФО-Урбанистички завод –Београда 2009. 
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Савремени концепт развоја привреде, укључује и еколошке факторе у развоју и 
размештају привредних активности. То подразумева приступ планирању индустријских 
инвестиција са израженим тежиштем на очувању простора и животне средине. У циљу 
оптималног усклађивања потреба привредног развоја са једне и животне средине са друге 
стране и очувања еколошког квалитета земље, региона и локалне заједнице, тежиште у 
секторском и просторном планирању мора бити на интракцији простора и животне средине и 
успостављању оптималне равнотеже у социо-економском развоју. Привредни развој и 
рационално управљање природном средином, морају представљати комплементарне циљеве 
у укупном развоју земље односно локалне заједнице. Без ефикасне заштите животне средине 
привредни развој би био значајно угрожен, али исто тако и политика заштите животне 
средине не би могла бити успешно реализована уколико се истовремено не би остваривао 
ефикасан привредни развој. Одрживи развој неминовно захтева повезивање и оптимално 
усклађивање еколошког и економског развоја. Не поставља се питање, – или животна 
средина или привреда, већ животна средина и привреда увек представљају комплементарне 
циљеве. 

За планирање одрживог развоја, са становишта заштите животне средине, неопходно 
је уважавање принципа међу генерацијске једнакости, посебно у коришћењу природних 
ресурса – земљишта, воде, енергената, сировина итд. Ове принципе би требало спроводити у 
свим фазама реализације привредних пројеката од планирања процеса и производа па до 
избора локације, изградње и функционисања. Планирање простора има задатак да на основу 
упознавања појава и односа у простору, сагледа процесе и усмери их ка остваривању 
пожељних циљева. У складу са тим, усмеравање просторног развоја на принципима 
одрживог развоја подразумева активности којима се стварају просторно-плански услови за 
подизање квалитета животне средине, очување система који су основа за живот и очувања 
виталности заједнице. 
 Однос привредног развоја и животне средине је комплексан проблем. Дуго је био 
заступљен став да је раст основни циљ производње а природа неограничено добро. Оваквом 
ставу супростављен је концепт одрживог економског развоја који подразумева одрживу 
производњу, потрошњу и размену. Економске реформе и заштита животне средине су 
међсобно зависни јер животна средина представља основни инпут за многе привредне 
активности, док су са друге стране, економске одлуке најчешће битан фактор квалитета 
животне средине. Тржишни концепт привреде, оживљавање инвестиционих активности и 
предузетништва и све већи еколошки притисци за здравом еколошком средином, захтевају и 
различите приступе урбаном развоју. Друштвене и економске промене утичу на урбане 
промене при чему: 

- расту потребе за стамбеним и другим простором, 
- активирају се атрактивне градске локације, углавном у широј централној зони, 
- расте густина становања у ширим централним, реконструисаним деловима града, 
- мења се начин финансирања комуналне и друштвене инфраструктуре и врши 
прерасподела дела ових трошкова на директне кориснике. 
Управљање заштитом животне средине подразумева стратегије управљања ресурсима, 

простором, формирање различитих организационих и локационих форми производње, 
флексибилних елемената просторне структуре индустрије уз потребне промене у социо-
економској сфери. 

Техничко-технолошки развој, нарочито последњих деценија прошлог века створио је 
многе и разноврсне опасности за животну средину које су добиле такве размере да су у 
знатној мери угрозиле и сам опстанак чевечанства (озонске рупе, глобално отопљење и 
слично). У таквим околностима све више сазрева свест на глобалном нивоу, да је један од 
приоритетних проблема човечанства потреба очувања и заштите животне средине. С 
обзиром да се ради о глобалном проблему који се у највећој мери не може територијално 
ограничити на простор једне земље приступило се потписивању споразума којима су 
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утврђене глобалне обавезе везане за очување животне средине("Деклерација о животној 
средини и развоју", АГЕНДА -21 –Рио де Жанеиро 1992 Кјото споразум 2005 и др.)  

Међународна заједница (Савет Европе) је приступла кодификацији правила која 
утврђују основе грађанско правне и кривичне одговорности за штету која настане на 
животној средини у целини или њеним појединим деловима. Обавеза је земаља чланица да 
ове прописе интегришу у своје национално законодавство. Како се наша земља налази у 
процесу политичких, друштвених и привредних реформи, веома је битно да се наши прописи 
о заштити животне средине што пре ускладе са европским правом. Заштита и ревитализација 
животне средине, као предуслов одрживог развоја, један је од услова за укључивање наше 
земље у европске интеграције па услед тога заштита средине има и по том основу пуну 
економску оправданост. 

У циљу ефикаснијег решавања многобројних и веома сложених еколошких проблема, 
неопходно је дефинисати, како на националном тако и на нижим нивоима, стратегују 
заштите животне средине којом се детаљно утврђују циљеви и мере за њено остваривање. 
Основни проблем који се јавља у спровођењу мера за ефикасну заштиту животне средине 
јесте недостатак средстава за финансирање програма које је неопходно спровести да би се 
остварила ефикасна заштита. Проблеми се јављају већ на глобалном нивоу јер за велики део 
животне средине није утврђена цена па услед тога корисник веома често прекомерно троши 
иначе оскудне природне ресурсе и у своје економске одлуке не укључује трошкове настале 
њиховом употребом. Савремена индустријска производња доводи до великог загађења 
животне средине што доводи до појаве негативних екстерних ефеката. То су трошкови које 
правна и физичка лица намећу другим члановима друштва који нису укључени у цену па у 
таквим условима предузећа која емитују загађења немају економски мотивисане разлоге да 
нешто мењају у својој активности у циљу елиминације загађивања или свођења у 
стандардима дозвољене оквире. Да би се избегло преношење ових трошкова на друштво и 
будуће генерације, неопходно је да се цена производа или активности које ремете еколошку 
равнотежу оптерети тим трошковима. 

Посматрано са економског аспекта, одрживи развој подразумева заштиту природних 
ресурса, посебно оних који нису обновљиви, уважавајући и потребе будућих генерација. 
Систем тржишне заштите животне средине поставља два веома битна захтева: 

- потребно је дефинисати власништво над природним добрима ; 
- утврдити услове за тржишно одређивање цене загађивања животне средине као 
економским предусловима ефикасне заштите животне средине засноване на 
принципима одрживог развоја. 

Са нумеричко-економског аспекта принцип одрживог развоја требало би да задовољи 
три услова: 

- стопа употребе обновљивих ресурса, не сме да пређе стопу њихове обнове, 
- стопа коришћења необновљивих ресурса не сме да пређе стопу супститута 
обновљивих ресурса, 

- стопа емитовања полутаната не сме да пређе носећи капацитет животне средине. 
Одрживи развој представља критеријум за успостављање нових односа између стопе 

економског развоја и стопе потрошње обновљивих и необновљивих ресурса. Основни 
проблем који се јавља у процесу репродукције привреднох предузећа јесте како остварити 
максималан профит уз истовремено задовољавање принципа одрживог развоја. У 
досадашњој пракси, како код нас тако и у већини земаља, профит је оствариван добрим 
делом и на рачун неодговарајуће заштите животне средине, посебно кад је у питању екстерно 
загадјивање које није оперећивало предузеће које то загађење емитује. То је у већој мери 
карактеристично за мање развијене средине у којима је, услед низа проблема приоритет 
имало запошљавање и производња, а заштита средине била је од секундарног значаја. 

Стално присутна опасност од прекомерног загађивања животне средине, посебно 
услед појаве екстерних ефеката, намеће потребу за државном интрвенцијом са циљем да се 
обезбеди што ефикаснија контрола загађења животне средине. Основни државни инструмент 
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за обезбеђење финансијских средстава је пореска политика па је и део средстава за заштиту 
средине могуће обезбедити било прерасподелом пореских оптерећења или увођењем нових 
пореза за ту намену тзв. еколошки порез. Такав порез плаћало би свако правно и физичко 
лице које својим деловањем угрожава животну средину. Обавеза загађивача да преко пореза 
плати цену за загађивање, утиче на њега да у одређеном моменту, кад маргинални трошкови 
смањивања загађења постану једнаки трошковима плаћања такве накнаде, процени да је за 
њега економски рационалније да престане са активностима које загађују средину.  
Имплементација еколошких пореза није једноставна и наилази на бројне сметње (утицај на 
конкурентност, одсуство еколошке стратегије итд) али се оне у највећој мери могу превазићи 
што показује пример већег броја земаља у којима се ови порези примењују (скандинавске 
земље). Успех у спровођењу еколошке пореске политике је у великој мери условљен 
сарадњом различитих нивоа власти унутар државе али и сарадњом између земаља јер 
еколошки проблеми превазилазе државне границе. 

Привреда на подручју Града Новог Сада у последњих двадесетак година налази се у 
фази транзиције која се одвија веома успорено и уз велике проблеме што има последице и на 
квалитет животне средине. Падом привредних активности, као последица економске кризе и 
транзиционих процеса, смањен је ниво загађења, првенствено оних која настају радом 
индустријских капацитета и транспортом роба, али је истовремено, услед смањења 
инвестиционих могућности дошло до смањења улагања у заштиту животне средине. 

Транзиција је имала веома неповољан утицај и на велика индустријска предузећа која 
су лоцирана у радним зонама Новог Сада и њихов опстанак и развој од способности да се у 
процесу структурних промена прилагоде новим тржишним условима. Један број великих 
индустријских предузећа није успео да "преживи"транзиционе процесе и престао је са радом 
("Југоалат", "Југодент", и др.), док је део знатно смањио активности. Такав процес умањио је 
могућности за улагања у инфраструктурно опремање радних зона, што се негативно 
одражава на квалитет животне средине, како у радним зонама тако и у њиховом окружењу. 
Неки од веома великих загађивача у граду престали су са радом ("Агрохем", 
Бродоградилиште) па је тиме и решен део еколошких проблема унутар градског ткива . 
Низак ниво националног дохотка и веома успорен привредни развој отежавају изградњу 
инфраструктурних система у насељима на подручју Града, што има негативне последице на 
квалитет животне средине у тим срединама. Интензивна бесправна изградња на појединим 
подручјима додатно је увећала укупне трошкове заштите животне средине на подручју Града 
и увећала еколошке проблеме. 

Друштвена и привредна реформа, које се одвијају знатно спорије него што би то било 
пожељно, стварају услове за развој тржишне привреде, засноване на приватној својини и 
предузетништву. То доводи до постепене измене привредне структуре Новог Сада тако да у 
структури привреде преовлађују мала и средња предузећа. Она су у све већем броју лоцирана 
на улазним правцима, најчешће окружена становањем, што захтева доследну примену 
прописа о заштити животне средине како не би дошло до неповољних последица на околину. 

Привредни развој Новог Сада одвијаће се на новим, тржишним принципима, са знатно 
већим бројем домаћих и страних привредних субјеката, са новим технологијама што упућује 
да се заштити животне средине приступи вома стручно и одговорно. У том циљу неопходно 
је да се, како на највишем тако и на локалном нивоу утврди стратегија заштите животне 
средине и субјекти одговорни за њено спровођење. Заштита животне средине мора се 
спроводити  применом утврћених стандарда у свим фазама, почев од планирања, 
пројектовања, избора локације, изградње и функционисања привредних и других активности 
у простору. 

Веома је важно да се примењују утврђени стандарди и услови функционисања које 
потенцијални загађивачи морају поштовати јер је веома честа појава да се еколошки 
проблеми јављају, не због неодговарајућег избора локације, већ првенствено због кршења 
утврђеног режима функционисања конкретне активности.  
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5.3. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Све области животне средине покривене су прописима који треба да обезбеде њену 

заштиту. До доношења закона, подзаконских аката и других прописа који ће уважавати 
међународне преузете обавезе, наше специфичности, али и потребу саображавања са 
правима и стандардима европских држава, на основу идентификације стања животне средине 
ради отклањања негативних последица бројних активности у експлоатацији и деградацији 
простора и мењању природних услова, утврђују се мера за спречавање, отклањање или 
умањење извора угрожавања и мере заштите животне средине за потребе израде 
Генералног урбанистичког плана града Новог Сада до 2030 године. 
 
 

5.3.1. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА РАЦИОНАЛНУ УПОТРЕБУ РЕСУРСА 
 
 Природни ресурс-земљиште подразумева његово коришћење у складу са природним 
својствима. Земљиште, осим за пољопривредну производњу, диференцирано је и за подизање 
шума економског и рекреативног заштитног карактера. Рационално коришћење и очување 
пољопривредног земљишта подразумева заустављање прекомерног ширења града и градњу 
индустријских и других објеката на земљиштима лошијег квалитета. Са становишта очувања 
еколошке равнотеже, контролом коришћења треба да се обухвате: 
 

- - шумске површине,  
- - подручја угрожена ерозијом,  
- - плавна и мочварна подручја,  
- - подручја експлоатације минералних сировина, 
- - подручја која су изложена деградацији, 
- - и друга.  

 
Све активности у простору које утичу на промене квалитета воде у водоносним 

слојевима, површинским токовима и стајаћим водама усмеравају се ка спречавању штетног 
утицаја и обезбеђивању захтеваног квалитета воде. Остваривање овог услова захтева 
усаглашавање избора локација, врсте и обима производње и технологије индустријских 
погона са водопријемницима, отклањање негативних последица на квалитет воде из 
изграђених привредних објеката и увођење технолошких процеса производње који ће 
омогућити рециркулацију употребљених вода.  

 
 Остваривање трајног коришћења природе и њених добара, спречавање штетних 
поремећаја, чијим би се деловањем нарушило стање природне и заштићене средине, може се 
остварити уз одговарајуће режиме и услове коришћења како већих просторних целина 
(регионални паркови), тако и других природних објеката изузетних природних одлика и 
њихових екосистема. 
 
 Значај заштите Дунава обавезује да се посебна пажња посвети заштити природних 
вредности приобаља и начину уређења и коришћења обала које су непосредно повезане са 
изграђеним површинама. 
 
 Површина Дунава представља највећу и најзначајнију водену површину са 
становишта коришћења. При већим водостајима површина Дунава се повећава због 
плављења дунавске инундације. Дунав чини највећи део водене површине хидрографске 
мреже, а уједно и њен најпогоднији део с обзиром на експлоатацију. Користи се за пловидбу, 
водоснабдевање, наводњавање, спорт, рекреацију и туризам. На просторима дуж Дунава 
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налазе се изворишта, викенд-насеља, пристаништа, пристани, сидришта, бродоградилиште, 
плаже, индустријски објекти и зоне становања, а планирани су и други садржаји - нова 
изворишта, водозахвати, брана - хидроенергетски пловидбени систем, регионално 
пристаниште, веслачка стаза, зимовник, марина и други спортско-рекреативни и привредни 
простори. Наведене намене са узајамним негативним утицајима захтевају посебне режиме да 
би се смањио негативан утицај једне намене на другу, као и негативан утицај на квалитет 
воде Дунава.  
  
 Низводно од изворишта "Ратно острво" спроведена истражна бушења потврдила су 
могућност проширења изворишта (предвиђа се проширење линије бунара дуж обале Дунава 
до km 1250, а ужа зона заштите биће продужена до km 1249+700), што намеће потребу 
благовременог обезбеђивања услова заштите овог дела простора. 
 
 Истражним радовима у простору залеђа источно од ТЕ-ТО откривене су могућности 
за отварање изворишта инфилтрационог типа, чији капацитет може да обезбеди уредно 
снабдевање Новог Сада водом у дужем временском периоду. Ово је капитални ресурс који се 
мора штитити и сачувати. 
 

 
5.3.2. ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ГРАЂЕЊЕ НА ТЛУ НЕПОДЕСНОМ ЗА 
ИЗГРАДЊУ 

 
 На основу инжењерско-геолошких погодности терена, педолошких и хидролошких 
одлика обезбеђени су ограничавајући и усмеравајући фактори за изградњу. Истраживања 
геотехничких услова омогућила су реално сагледавање за реализацију планираних садржаја 
на теренима који имају природна ограничења или услове, а односе се на фундирање објеката, 
замену тла, обезбеђивање флексибилних веза при изградњи подземне инфраструктуре и 
обезбеђивање правилног избора конструктивних система који се односе на услове сеизмике 
подручја. 
 
 Непогодни терени код којих су неопходне посебне мере и побољшања тла обухватају 
просторе у инундацији Дунава и већи део индустријске зоне ("Север IV"). Врло непогодни 
терени - нестабилни са активним клизиштима налазе се у подручју Фрушке горе, као и 
терени са нагибима већим од 8% (стрми одсеци и клизишта). Одсек на Дунаву, Рибњак, је 
терен са потенцијалим клизиштима па је на њему ризична изградња свих објеката. 
 
 На подручју Града важећи је режим понављања потреса од 7-8° ( + −1°) MCS на 
сваких 150 година на површини од 1000 m2. С обзиром да коефицијент сеизмичности 
одговара зони 7 (MCS) са вредношћу 0,03, и зони 8, са вредношћу 0,04, при фундирању 
објеката треба тежити да се исти фундирају тако да се избегне уношење целокупне 
сеизмичке енергије у конструкцију. Круте конструкције треба фундирати тако да се омогући 
њихов "рад" као целине у условима земљотреса, чиме се избегава деформисање објекта по 
висини. Треба избегавати фундирање објеката на више локалности у више нивоа. 
 
 

5.3.3.  ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА ЗАШТИТУ ЗЕМЉИШТА 
 
 Земљиште, као и друга природна богатства је добро од општег интереса и ужива 
посебну заштиту. Услови и начин коришћења земљишта обавезују све, да у коришћењу и 
експлоатацији поштују утврђене услове и обезбеђују рационално коришћење и заштиту. 
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 Укупно земљиште на подручју Града - пољопривредно, шумско и грађевинско, 
захтева да се правилима грађења објеката и уређења простора, намена површина утврђује 
сагласно његовим природним својствима. 
 
 Шуме се морају одржавати, обнављати и користити на начин да се очува и повећа 
њихова вредност и општекорисне функције, обезбеди трајност и заштита и стално 
повећавање прираста. Ради заштите и унапређивања шумских екосистема, шумама се газдује 
тако да се обезбеђује њихова заштита, одржавање и обнављање, очување генетског фонда, 
побољшање структуре и остваривање приоритетних функција шума.  
 

На подручју Новог Сада утрђују се заштитне шуме, шуме које штите земљиште од 
ерозије, шуме које непосредно заштићују изворишта водоснабдевања, шуме које заштићују 
објекте (водене акумулације, железничке пруге, путеве) и шуме које чине пољозаштитне 
појасеве. Шуме у небрањеном делу између Дунава и насипа за одбрану од поплава имају 
приоритетну функцију заштитне шуме. 
 За шуме са посебном наменом, као шуме са приоритетном функцијом, одређене су: 
1) шуме које су погодне за излетишта и рекреацију, 
2) шуме које су погодне за научна истраживања, наставу или гајење дивљачи, 
3) шуме у заштићеним природним добрима (Национални парк Фрушка гора, Ковиљско-
петроварадински рит) имају приоритетну функцију шума са посебном наменом. 
 
 Шумама и шумским земљиштем у заштићеним природним добрима, другим шумама 
са посебном наменом и заштитним шумама газдује се у складу са законом и прописима 
донетим на основу закона. Шумске основе које се доносе за подручје националног парка 
морају бити у складу са просторним планом и програмом заштите и развоја националног 
парка. 
 
 Пољопривредно земљиште23 које је проглашено грађевинским, до привођења 
планираној намени, користиће се за пољопривредну производњу. 
 
 Мере заштите пољопривредног земљишта односе се на забрану коришћења 
пољопривредног земљишта од I do V катастарске класе у непољопривредне сврхе. Изузетно, 
то је могуће ако то захтева општи интерес утврђен на основу закона, када је то неопходно за 
потребе одбране и то првенствено на земљишту слабијег бонитета, односно на земљишту 
коме је основама о заштити, коришћењу и уређењу пољопривредног земљишта предвиђена 
могућност коришћења у непољопривредне сврхе (изградња путева, железничких пруга, 
заштита водопривредних објеката, ширење насеља и сл.). Мере заштите остварују се 
контролисаном експлоатацијом минералних сировина (експлоатација камена, вађење 
шљунка, песка и др.) и одлагањем јаловине, пепела, шљунка и других опасних и штетних 
материја на пољопривредном земљишту, о чему се после спроведеног поступка издаје 
посебно одобрење. 
 
 Забрањена је непрописна употреба минералних и органских ђубрива и средстава за 
заштиту биља, као и бацање, испуштање и одлагање чврстих и течних опасних и штетних 
материја на земљиште, односно њихово закопавање изван за то посебно уређених депонија 
или објеката. 
 
                                                 
23 Пољопривредно земљиште обухвата: њиве, вртовове, воћњаке, винограде, ливаде, пашњаке, рибњаке, трстике и мочваре, 
као и друго земљиште (вртаче, напуштена речна корита, земљишта обрасла жбунастим растињем и др.), које по својим 
природним и економским условима може рационалније да се користи за пољопривредну производњу. Обрадивим 
пољопривредним земљиштем сматрају се: њиве, вртови, воћњаци, виногради и ливаде. 
 



 

 202

 Загађивач земљишта који испуштањем опасних и штетних материја загађује 
земљиште, дужан је да сноси трошкове рекултивације, односно санације земљишта и плати 
накнаду за трајну промену намене земљишта у складу са законом. 
 
 Ако се изградњом објеката и извођењем других радова на пољопривредном и 
шумском земљишту изазове ерозија и наруши режим вода и геомеханичка стабилност 
земљишта, корисник је дужан да обезбеди спровођење одговарајућих мера, односно да поред 
биолошке рекултивације обави техничке радове којима ће се успоставити првобитни водни 
режим и обезбедити геомеханичка стабилност земљишта. 
 
 О заштити тла мора се водити рачуна приликом одређивања земљишта за гробља, 
посебно се мора водити рачуна о заштити изворишта за снабдевање водом, објеката за 
снабдевање водом, геолошком саставу тла, као и санитарним и другим условима, чиме се 
обезбеђује укупна заштита тла и воде од загађивања.  
 
 Дугорочно рационално коришћење земљишта као природног ресурса и његова 
репродукција обезбедиће се планираном наменом површина која је усаглашена са његовим 
битним геоморфолошким, педолошким и хидролошким својствима.  
 
 Утврђују се зоне заштите земљишта на површинама угроженим: подземним водама, 
отпадним водама, деградираним одлагањем отпадака ерозијом и бујицама, деградираном 
експлоатацијом минералних сировина. 
 
 На подручјима угроженим подземним водама планира се изградња насипа и канала за 
одводњавање. Прописује се режим изградње - темељење објеката, начин изградње и сл. 
 
 На подручјима угроженим отпадним водама изградиће се затворена каналска мрежа за 
одвођење отпадних вода. 
 
 Деградирано земљиште на простору градске депоније отпадака користиће се под 
условом санитарног депоновања према утврђеним техничким и просторним захтевима - 
касетирањем делова депоније, изградњом ободних насипа, обезбеђењем непропусне подлоге 
целе депоније, дренажног система са базенима за механичко таложење и биолошко 
самопречишћавање ободних канала. 
 На површинама са изразитим нагибима терена, у долинама потока, спречавање 
ерозије и бујица оствариће се забраном скидања биљног покрова, сече шума, изградњом 
противерозивних и хидромелиорационих система. Полазећи од физичко-географских услова, 
у зависности од нагиба терена на десној обали Дунава и еродибилности подлога, планирају 
се следећи елементи у организацији коришћења ових простора: 
 - на нагибима до 5% нема ограничења у погледу коришћења земљишта; 
 - на нагибима од 5 до 10% обавезна је обрада земљишта попречно у односу на нагиб, 
терасирање површина под воћњацима и виноградима; 
 - на нагибима од 10 до 20% треба ограничити ратарску производњу или је 
примењивати у комбинацији са травним међупојасевима. 
 Виноградарске и воћарске културе морају бити на терасама: 

- на нагибима већим од 20% површине земљишта користити као вештачке ливаде, 
пашњаке или их пошумљавати. 

 
 У речном кориту Дунава на десној обали, на делу између Моста Слободе и 
Варадинског моста треба смањити рад воде који се огледа у усецању корита, одношењу 
земљишта и разарању обале. Потребно је безбедити стабилизацију речног корита и 
обезбедити позитивну стагнацију клизних и урвинских процеса у Рибњаку.  
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 На подручју експлоатационог поља (површински копови експлоатације опекарске 
земље) неопходно је санирати терен, обезбедити стабилност тла, простор озеленити трајним 
засадима и спровести друге мере за спречавање штетних последица.  
 
 Остале мере заштите земљишта обухватају: 

- забрану и ограничавање или прописивање услова за рад делатностима које својом 
активношћу загађују земљиште, 

-     уређење обала Дунава и канала ДТД, као и пошумљавање неплодног земљишта, 
- заштиту свих зелених површина на подручју града (јавног градског и осталих 

шумских површина). 
 

 
5.3.4. ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА  

 
У планирању, изградњи и уређењу простора, коришћењу природних богатстава, 

биљног и животињског света природна богатства се чувају, унапређују и у највећој мери 
обнављају, а ако су необновљива, рационално користе уз заштиту и несметано остваривање 
функција заштићених природних добара са њиховом заштићеном околином и у највећој 
могућој мери очувањем станишта дивљих биљних и животињских врста и њихових 
заједница. 

 
У Генералном урбанистичком плану Новог Сада треба да се утврде: 

 - посебни режими очувања и коришћења подручја заштићених природних добара, 
изворишта водоснабдевања термалних и минералних изворишта, шума, пољопривредног 
земљишта, јавних зелених површина и рекреационих подручја; 

- заштита подручја угрожених делова животне средине (загађена подручја, подручја 
угрожена ерозијом и бујицама, експлоатацијом минералних сировина, плавна 
подручја и сл.) 

 - мере и услови заштите животне средине према којима ће се користити простор 
намењен експлоатацији минералних сировина, односно градити индустријски и 
енергетски објекти, објекти за одлагање отпада, објекти инфраструктуре и други објекти 
чијом се изградњом или коришћењем може угрозити животна средина.  
За објекате и радове који у већој мери могу угрозити животну средину обавезна је израда 

процене утицаја. 
 
За подручје Националног парка Фрушка гора, Просторним планом подручја посебне 

намене Фрушке горе, одређен је општи интерес за спровођење мера заштите и развоја 
подручја националног парка. Законом о националним парковима, подручје Фрушке горе 
проглашено је за национални парк који ужива посебну заштиту државе. Део овог 
националног парка и његова утицајна зона која је у одређеном режиму налази се на 
територији Града и решења утврђена овим законом морају наћи своје место у Генералном 
урбанистичком плану Новог Сада.  

 
У националном парку успостављају се режими заштите I, II i III степена. 

 За подручје националног парка донет је просторни план којим су утврђене зоне са 
режимима заштите I, II i III степена, границе заштите зоне националног парка и други услови 
и мере. 

У I степену заштите утврђује се забрана коришћења природних богатстава и 
искључују сви други облици коришћења простора и активности осим научних истраживања 
и контролисане едукације. 
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 У II степену заштите утврђује се ограничено и строго контролисано коришћење 
природних богатстава, док се активности у простору могу обављати у мери која омогућава 
унапређење стања и презентацију природног добра без последица по његове примарне 
вредности. 
 
 У III степену заштите утврђује се селективно и ограничено коришћење природних 
богатстава и контролисане интервенције и активности у простору усклађене са функцијама 
заштићеног природног добра или су везане за наслеђене традиционалне облике обављања 
привредних делатности и становања укључујући и туристичку изградњу. 

 
 Део Националног парка "Фрушка гора", као природно добро I категорије од 
највећег значаја за Републику Србију. На основу Просторног плана посебне намене до 2022. 
године прописан је тростепени режим заштите: 

- у првом степену режима заштите налазе се локалитети: Змајевац, Јаворнати до, 
Краљеве столице и долина Роковог потока. На овим локалитетима мере забране односе се 
на све активности и коришћење простора сем научног истраживања, едукације и посебних 
мера за очување осетљивих екосистема, гео и биодиверзитета; 

 - у другом степену режима заштите за простор под шумским екосистемима Фрушке 
горе, прописано је ограничено и строго контролисано коришћење, са активностима на 
очувању и обнови шума Фрушке горе, као и станишта значајне флоре и фауне на којима је 
потребно спровести интервентне мере заштите биодиверзитетских вредности; 
 - у трећем степену режима заштите налазе се простори око саобраћајница, 
деградована подручја површинских копова (Кишњева глава, Сребро, Парагово и Орлово 
бојиште) и туристичко-рекреативни локалитети (Главица, Парагово, Поповица, 
Електровојводина, Иришки венац). Овде су дозвољене контролисане активности и 
ограничено коришћење са традиционалним привредним делатностима (воћарство, 
виноградарство, производња здраве хране), као и изградња туристичких објеката у складу са 
функцијама Националног парка. 
 
 Национални парк је подручје посебних природних вредности и одлика од еколошког, 
научног, културног, образовног и здравствено-рекреативног значаја које представља 
природну целину и пределе посебних вредности од којих су неке природне, а неке су настале 
у интеракцији човека и његовог природног окружења. Ради очувања природних 
карактеристика вредних предела и заштите и унапређивања флоре, фауне, вегетације, шума и 
вода, као и уређивања грађевинског и пољопривредног земљишта у националном парку, 
забрањено је: 
- сећи или уништавати дрвеће, жбуње и осталу вегетацију кад се тиме угрожава горња 
граница шуме и нарушава заштита земљишта од ерозије, осим санитарне сече; 
- уносити неаутохтоне дивље биљне врсте изузев за потребе спречавања ерозије и клизишта 
у зони режима заштите III степена, уносити неаутохтоне дивље животињске врсте које 
слободно живе, као и лов дивљачи изузев санитарног и узгојног одстрела у зони режима 
заштите II и III степена; 
- градити објекте или изводити друге радове којима се загађује ваздух и земљиште, 
погоршава квалитет вода, мења њихова количина, просторни и временски распоред, осим 
објеката и радова за заштиту од ерозије, бујица и поплава и објеката за потребе 
водоснабдевања и хидроенергију у зони режима заштите III степена; 
- градити надземне енергетске и друге водове у зони режима заштите I и II степена и 
подземне водове у зони заштите I степена са статусом резервата природе; 
- градити нуклеарне објекте, депоновати комуналне и индустријске отпатке, радиоактивне и 
друге опасне отпадне материје; 
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- експлоатисати минералне сировине, осим за привремена позајмишта у зони режима 
заштите III степена, ако је то одређено просторним планом подручја националног парка; 
- градити магистралне и регионалне путеве у зони режима заштите I и II степена осим када је 
то предвиђено просторним  планом подручја националног парка; 
- користити шумске путеве за јавни саобраћај; 
- обављати делатности и предузимати друге радње којима се уништава природа, односно 
угрожавају обележја националног парка и активности одређене законом; 
- градити објекте за депоновање радиоактивног и другог опасног отпада и других објеката 
којима би се могао загадити ваздух, вода и земљиште, угрозити флора и фауна на подручју 
националног парка, као и обављање делатности и радњи које су забрањене и у заштитној 
зони националног парка. 
  
 Део Ковиљско-Петроварадинског рита, на подручју Града заштићен је као 
Специјални резерват природе. Услови и мере заштите које се односе на овај објекат 
садржани су у оквиру Уредбе о заштити Специјалног резервата природе "Ковиљско-
Петроварадински рит" ("Сл. гласник РС", бр. 27/98). 
 

Да би се омогућило интензивније коришћење Ковиљског рита као излетничко 
туристичког подручја потребно је више пажње посветити одржавању постојећих и изградњи 
нових одговарајућих туристичких и спортско-рекреативних објеката и повезати туризам и 
излетништво са историјским и културним вредностима овог подручја.  

 
С обзиром на очуване изворне особености природе и природне лепоте, као и због 

туристичко-излетничког потенцијала и других подобности, Ковиљски рит има посебан 
друштвени значај, па је због тога као посебна природна реткост и стављен под заштиту 
државе.  

 
 Циљ и сврха заштите Ковиљског рита, саображени садашњим условима општег 
развоја, не могу у потпуности искључити експлоатацију овог природног ресурса, нарочито 
шума, али њихово коришћење мора бити засновано првенствено на усклађивању облика и 
начина експлоатације са императивом чувања, одржавања и унапређивања свих природних 
вредности и особености.  
 
 Основна опредељења за стављање под заштиту Ковиљског рита као природне 
вредности коју треба чувати и усклађивати све делатности и све захвате подразумевају да 
рит треба да остане рит, да задржи све постојеће изворне природне особености уз 
реинтеграцију свих нарушених вредности и унапређење постојеће изворне природне лепоте.  
 
 Овакви захтеви подразумевају да се Ковиљски рит као целина, а ни било који његов 
део, не би смео подизањем насипа искључити из плавне зоне Дунава јер без повременог 
плављења рит престаје да буде рит и губи изворне карактеристике.  
 
 Такође се не би смели обављати захвати који би изменили орографске и хидрографске 
карактеристке подручја односно рита, као ни изворне биоценолошке односе. Могући су 
захвати којима ће се успоставити односно повратити одузето од природе и они захвати који 
поспешују или модификују природне правце развоја према потребама човека за задовољење 
његових културних, социјалних, здравствених, привредних и других захтева и потреба.  
 
 У складу са овим поставкама за заштиту Ковиљског рита потребно је у свакој области 
коришћења природних вредности Ковиљског рита обезбедити спровођење следећих 
смерница.  
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Коришћење и заштиту шума треба заснивати на газдинским мерама којима ће се 
обезбедити очување постојећих аутохтоних шума и реинтеграција нарушених шумских 
састојина. Треба подстицати природну обнову шума из семена и потенцирати аутохтоне 
врсте дрвећа (домаће врбе и тополе, храст лужњак, вез и друге) и њихове фитоценозе. 
Културе еуроамеричких топола подигнуте на неодговарајућим стаништима реконструкцијом 
треба претворити у станишта одговарајуће састојине аутохтоних врста дрвећа. Потребно је 
подизати мешовите састојине, а сви захвати у шуми треба да буду у функцији естетског 
обликовања пејзажа.  

  
Заштита вегетације Ковиљског рита мора обухватити поред шумске вегетације и 

остале биљне заједнице при чему треба очувати изворност и природне одлике барско-
мочварног комплекса Ковиљског рита.  
  

Непосредну просторну заштиту вегетације могуће је остварити издвајањем и 
заштитом карактеристичних станишта и заједница свих типова вегетације и њихових 
заједница заступљених у Ковиљском риту. 
  

Све облике туристичко-рекреативног и привредног искоришћавања простора под 
осталим биљним заједницама (спортски риболов, експлоатација трске, кошење ливада, 
испаша соке, коришћење лековитог биља и сл.) треба ускладити са потенцијалним 
природним могућностима и капацитетима датог простора, односно регулисати их 
утврђивањем планске намене коришћења његових одређених делова, а при томе планирати 
организовану, контролисану и рационалну привредну експлоатацију. 
 
 Очување флоре Ковиљско-петроварадинског рита као битног елемента његових 
укупних природних вредности подразумева доследно спровођење законских мера заштите 
проређених и угрожених заступљених биљних врста. Потребно је обезбедити детаљна 
флористичка истраживања ради евидентирања степена заступљености и броја налазишта 
посебно значајних биљних врста и праћења динамике популација. Такође је потребно 
остварити непосредну заштиту одређених карактеристичних станишта и заједница 
најзначајнијих реликтних, ендемичних, ретких врста биљака.  
 
 Фауну рита треба заштитити као интегрални део животне заједнице. Њихова заштита 
подразумева очување и унапређивање аутохтоности подручја у погледу биљних заједница и 
хидролошких прилика, уз спречавање загађивања станишта, праћење динамике популације 
чланова фауне и неопходног услова за предузимање даљих конкретних мера заштите и 
унапређивања као и утврђивање основних станишта и места репродукције појединих врста и 
њихово издвајање као резервата за очување генетског фонда. Такође је потребно спровођење 
законских мера заштите проређених и угрожених животињских врста и комплетна заштита 
следећих група фауне: мекушаца, зглавкара, водоземаца и гмизаваца.  
 
 Рибе рита су природна вредност због чега се коришћењу и заштити риба мора 
обезбедити посебан третман. Уређивање риболовних вода треба да се заснива на таквом 
режиму газдовања који ће рит издвојити као природно плодиште, а чије воде могу да се 
користе искључиво за спортско-туристички риболов.  
 
 Приликом доношења основног плана газдовања риболовним водама треба планирати 
мере којима ће се унапредити услови станишта за живот и репродукцију риба и створити 
најбоље погодности за развој племенитих риба: сома, смуђа, шарана и штуке, а такође и оних 
којима ће се повећати њихова бројност и побољшати квалитативно стање.  
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 Заштиту дивљачи и коришћење ловишта треба ускладити са основним начелима 
заштите рита, односно газдовање ловиштем као ловно-узгојном целином треба усмерити у 
правцу коришћења спортско-туристичког лова али и као резерват за проређену дивљач. 
Потребно је планирати такве ловно-узгојне мере, а нарочито подизање погодних станишта за 
живот и природну репродукцију дивљачи, којима ће се остварити оптимални услови за развој 
свих врста заштићене дивљачи која живи у риту, повећати њихов основни фонд и 
побољшати квалитативно стање посебно ловне дивљачи (дивља свиња, срна, дивље патке и 
дивљи голубови). 

 
 Ковиљски-петроварадински рит представља потенцијално врло погодан предео за 
активну рекреацију на којој је заснован развој туризма и излетништва. У складу са 
природним могућностима треба подстицати унапређивање спортског риболова и лова и 
спортова на води као видова активне рекреације и развијати угоститељство на бази локалних 
специјалитета. Објекте од значаја за туризам, излетништво и рекреацију (паркиралишта, 
камп) поставити на ободу рита, а архитектуру објеката ускладити са ритским амбијентом.  

 
Специјални резерват природе "Ковиљско-петроварадински рит" стављен је под 

заштиту као природно добро од изузетног значаја и сврстано је у I категорију заштите као 
специјални резерват природе, који са својом заштитном зоном чини јединствену целину. 
Налази на подручју града Новог Сада (Петроварадин и Ковиљ) и општина Сремски 
Карловци, Чортановци, Гардиновци, Бешка. 
 Заштићен је због очувања комплекса барско-мочварних екосистема са разноврсним 
орографским и хидрографским облицима ритова (острва, аде, водени рукавци, меандри, 
ритске баре, мочваре) и за њих везаним животним заједницама (шевари, трстици, ритске 
шуме и ливаде), природним реткостима и типичним панонским елементима флоре и фауне. 
 На подручју специјалног резервата "Ковиљско-петроварадински рит" установљен је: 
 1) режим заштите I степена који обухвата Козјак; 
 2) режим заштите II степена који обухвата подручје Петроварадинског рита, Хрљака и 
Аркања; 
 3) режим заштите III степена који обухвата подручје Дунавца у оквиру Калишта, 
Курјачке греде (Ада Јамина 1 и Ада Јамина 2). 
 На целом подручју специјалног резервата забрањена је изградња објеката и извођење 
хидротехничких радова, којима би се онемогућило периодично плављење, изазвало снижење 
нивоа подземних вода (нарочито изградњом рени-бунара) и трајне промене орографских и 
хидрографских карактеристика природног добра, претварање мочварно-барских екосистема 
у сувоземне и угрозиле зоне природних мрестилишта. 
 
 Парк Института за грудне болести у Сремској Каменици сагледан са разних 
становишта, указује на специфичне одлике које га издвајају из низа паркова на територији 
Војводине, па и шире. На простору парка нису дозвољени никакви радови који би могли 
угрозити заштићено природно добро, посебно радови који би могли оштетити дендрофлору. 
 
 Дунавски парк у Новом Саду, стављен под заштиту као Споменик природе. Услови и 
мере заштите које се односе на овај објекат садржани су у оквиру Решења ("Сл. гласник РС", 
бр. 25/98). 
 Ради унапређења и заштите постојећих вредности парка утврђују се услови и мере 
заштите које подразумевају очување постојећих станишних услова и биолошких особина, 
односно обезбеђивање услова одржавања и унапређења постојећег фонда зеленила. 
 Ради спровођења мера заштите неопходно је редовно одржавање заштићеног 
природног добра при чему се за реконструкцију и ревитализацију полази од валоризације 
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природних вредности и реткости и утврђивање мера и режима заштите којима ће се 
обезбедити адекватно гајење и неговање постојећег биљног фонда. 

У програмима текућег одржавања треба обезбедити одвијање пратећих активности које 
неће изазвати трајне штете и нарушавање постојећег стања зеленила. 

Потребно је одржавање и очување дендрофлоре и осталих врста флоре, унапређивање 
флорних и осталих пејзажних вредности парка његовим преуређењем и реконструкцијом на 
основу планске и техничке документације.  

Такође је неопходна контрола и праћење стања основних елемената парка и природних 
вредности како би се правовремено дефинисале и спроводиле мере санације у циљу 
обезбеђења просторно-планских и техничких услова за очување природних вредности парка 
и спречавања промена изазваних деградацијом. 

Дунавски парк, као добро од великог значаја, под заштитом је у II категорији заштите 
као споменик природе. На заштићеној површини Дунавског парка установљава се режим 
заштите III степена којим се: 
 1. забрањује промена намене површина; извођење инвестиционих радова и активности 
које не би биле у функцији заштите и унапређења парка; сеча и ломљење дрвећа и шибља, 
уништавање цветњака, ружичњака и травњака; употреба хемијских средстава, осим оних која 
се користе за заштиту и прихрањивање биља; ложење ватре и организовање масовних 
активности на травњацима и другим деловима парка и 
 2. обезбеђује одржавање и очување дендрофлоре и осталих врста флоре; 
унапређивање флорних и осталих пејзажних вредности парка његовим преуређењем и 
реконструкцијом на основу планске и техничке документације; контрола и праћење стања 
основних елемената парка и природних вредности; 

3. коришћење парка за одмор и рекреацију људи и његова презентација. 
 

Футошки парк у Новом Саду стављен је под заштиту као споменик природе као 
значајно природно добро, односно природно добро III карегорије, у циљу очувања 
изворности стила пејсажне архитектуре, богатства дендрофлоре и других природних 
вредности.  
 Обухвата површину од 8,13 ha. 

За "Футошки парк" установљeна је заштитна зона површине 3,52 ha.  
На подручју "Фрутошког парка" установљава се режим заштите II степена на 

површини од 7,11 ha, и режим заштите III степена на површини од 1,1 ha. 
Режим заштите II степена обухвата катастарске парцеле број 7530/8 и 7530/9, и делове 

катастарских парцела број 7530/1 и 7510/1. Режим заштите III степена обухвата катастарске 
парцеле број 7528 и 7529, и делове катастарских парцела број 7510/1 и 7530/1. 

На подручју "Футошког парка", независно од режима заштите, забрањено је да се: 
1. мења намена површина; 
2. предузимају радови који би могли да наруше концепцију и стил парка, и да угрозе 

биљни фонд, вртноархитектонске елементе и фауну парка; 
3. употребљавају препарати који би угрозили виталност парка и квалитет земљишта и 

воде; 
4. неплански сече, уклања и уништава парковско биље (ломљење, кидање, вађење, 

брање и сл.); 
5. крећу, заустављају и паркирају моторна возила унутар граница заштићеног добра, 

осим возила за одржавање парка и службених возила; 
6. депонију смеће, као и све врсте отпадних материјала; 
7. пали ватра на парковској површини; 
8. преводе ваздушни електро и телефонски водови преко заштићеног простора. 
Изузетно, у режиму заштите II степена забрањено је и извођење грађевинских и 

земљаних радова, осим оних који су предвиђени пројектом обнове парка. 
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На простору заштитне зоне забрањено је извођење радова и предузимање активности 
које би могле негативно да утичу на заштићено природно добро, а посебно: депоновање 
чврстог и течног отпада, садња агресивних биљних врста, паркирање возила ван паркинга и 
сл. 
 

Каменички парк у Сремској Камници, стављен је под заштиту као споменик природе 
као значајно природно добро, односно, природно добро III категорије, у циљу очувања 
изворности стила, планске организације простора, богатства дендрофлоре и оригиналних 
вртно-архитектонских елемената. 

На подручју "Каменичког парка", установљава се режим заштите II степена на 
површини од 25,17 ha а, и режим заштите III степена на површини од 8 ,47 ha. 

Режим заштите II степена установљава се на парцели на којој се налази дворац и у 
његовој непосредној околини (катастарске парцеле бр. 4029/2 (већи део), 4031/2, 4034/2, 
4034/3, 5780/3 (пут-стаза), на делу парка од Дечијег села до Улице двор и мостића 
(катастарска парцела број 4029/1 (већи део) и највећи део парковске површине од мостића до 
краја парка (катастарске парцеле бр. 4024/1 (део), 4037/2, 4038 (ливада), 4039 (пентагон), 
4041/3 (код петље) и 5780/1 (део), 5843/1 (део реке). 

На осталом простору заштићеног добра установљава се режим заштите III степена. 
На подручју "Каменичког парка", независно од режима заштите, забрањено је да се: 

 1.  мења намена површина; 
 2.  неплански сече, вади, бере и оштећује (ломи, кида) парковско биље; 
 3. боца и депонује смеће, као и све врсте отпадних материјала, ван за то одређених 

места; 
 4. пали ватра, осим за време првомајских празника, на за то утврђеним и уређеним 

местима; 
 5.  одржавају бициклистичке и мото трке; 
 6. предузимају радови који би угрозили опстанак темељних природних вредности и 

вртноархитектонских елемената парка, као и радови који би довели до промене 
пејзажно-архитектонског стила; 

 7. употребљавају хемијска средстава која би угрозила темељне природне вредности 
парка и животну средину (земљиште, воду, ваздух); 

 8. постављају радио и ТВ антенски стубови и антенски стубови мобилне телефоније. 
Поред наведених забрана у режиму заштите II степена забрањено је и: 

 1.  изводити земљане и грађевинске радове, осим радова који су у функцији заштите, 
унапређења и одрживог коришћења природног добра, радова предвиђених 
пројектом обнове парка, као и радова на постојећим објектима и инфраструктури; 

 2. подизати насип, градити марине и постављати понтоне; 
 3. користити грађевински материјал, који није у складу са стилом и обликовним 

карактеристикама парковне архитектуре; 
 4. постављање контејнера; 
 5. кретање, заустављање и паркирање моторних возила, осим возила службе 

одржавања парка; 
 6. користити парковске површине за подизање кампова, изградњу спортских објеката 

и одржавање спортских игара; 
 7.  постављати тезге и објекте типа стила "луна парка" осим за време првомајских 

празника на за то одређеним местима; 
 8. градити објекте типа туристичког инфо центра, сувенирнице, ресторана, 

посластичарнице. 
 У заштитној зони забрањено је: 
 1. изградња индустријских објеката; 
 2. сађење инвазивних врста дендрофлоре. 
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Као споменици природе заштићена су и појединачно стабла америчког платана, 

дуда, копривића, беле тополе, пирамидалног храста, мочварног чемпреса и платана у 
Новом Саду  
 
 Заштићена природна добра забрањено је уништити или оштетити њихова својства. 
 
У заштићеним природним добрима нису дозвољене делатности којима се угрожава 
изворност биљног и животињског света, хидрографске, геоморфолошке, геолошке, културне 
и пејзажне вредности, осим радњи којима се одржава или успоставља природна равнотежа и 
остварују функције природног добра, сагласно утврђеном режиму заштите и његовим 
значајем.  
  
 Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) 
која би могла представљати заштићену природну вредност налазач је дужан да пријави 
Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере  заштите од 
уништења, оштећивања или крађе. 
 
 

На површинама потенцијално заштићених паркова, дрвореда и појединачних 
стабала, требало би водити рачуна да се не предузимају било какви радови који би 
угрозили опстанак вегетације. 

 
 
 

 
Потенцијални локалитет значајан за валоризацију са аспекта заштите је: 
 

• Бара код Авијатичарског насеља у Новом Саду. Ово ливадско-барско подручје 
налази се на излазу из Новог Сада ка насељу Руменка, а окружено је стамбеним 
зонама Детелинаре и Авијатичарског насеља са једне стране и Новог гробља са друге. 
Поменути простор делом је оивичен бетонским пистама некадашњег аеродрома и 
представља плавно подручје постојећег канала. На овом локалитету гнезди се велики 
број птица, међу којима су и природне реткости (вивак – Vanellus vanellus, еја 
мочварица – Circus aeroginosus, бела сеница – Remiz pendulinus). Обзиром да наведени 
простор представља оазу дивље флоре и фауне надомак урбаног дела Новог Сада, у 
разматрању је да се овај локалитет заштити и да његова намена буде туристичко-
едукативна (пре свега за предшколску и школску популацију). Из поменутих разлога, 
требало би спречити ширење стамбених зона и гробља на рачун овог ливадско-
барског подручја, као и одлагање отпадних материја. 

 
Станишта високог биодиверзитета представљају локалитете у којима је утврђено 

присуство великог броја различитих биљних и животињских врста, или ендемских и 
реликтних облика, или и једних и других (биодиверзитетска врућа места: хот-спотс). 
Изузетно су велика интересовања широм света за оваква станишта. То се посебно односи на 
подручја где је захваљујући историјским условима развоја живог света формирана 
јединствена флора и фауна што је случај и са Новим Садом. Детектовање места високог 
биодиверзитета (израда мапе биодиверзитетских оаза на подручју града) од посебног је 
интереса и вишеструког су значаја (заштита, мониторинг, едукација, екотуризам и друго). 

Потребно је валоризовати сва станишта високог биодиверзитета и укључити их у 
категоризацију природних вредности подручја.  
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 5.3.5. ЗАШТИТА ВАЗДУХА 

 
Предузећа која имају изворе загађивања ваздуха технолошким, техничким и другим 

мерама треба да обезбеде емисију у ваздуху испод прописаних граничних вредности, а 
уколико дође до квара уређаја којима се обезбеђују прописане мере заштите или до 
поремећаја технолошког процеса, због чега долази до прекорачења граничних вредности 
емисије, загађивач ваздуха је дужан да квар или поремећај отклони, односно прилагоди рад 
насталој ситуацији или да обустави технолошки процес како би се емисија свела на 
дозвољене границе у најкраћем року. 

 
Ради сагледавања утицаја појединих загађивача потребно је успоставити катастар 

загађивача ваздуха, битан за планирање, функционисање саобраћаја, утицаја индивидуалних 
ложишта у грејном периоду и друго.  

 
За поједине врсте извора загађивања ваздуха, у зависности од могућег обима 

загађивања ваздуха, одредиће се зоне заштите у поступку одређивања намене простора за 
изградњу тих објеката у урбанистичким плановима.  

 

Смањење прекомерне загађености ваздуха у наредном периоду базираће се на 
функционалној намени простора и задржавању досадашње стратегије за избор локација у 
оквиру којие ће се индустријски објекти - потенцијални загађивачи лоцирати у зонама 
северно и североисточно од града, где су већ смештени значајни загађивачи. 
 Комунални објекти - санитарна депонија отпадака, системи за пречишћавање 
отпадних вода, планирају се на просторима удаљеним од стамбених зона. Око ових објеката 
формираће се санитарне зоне заштите од 500 до 1000 m. 
 
 При издавању урбанистичко-техничких услова за све инвестиционе објекте - 
потенцијалне загађиваче, морају се обезбедити потребне сагласности, процене утицаја на 
животну средину. 
 При реконструкцији и изградњи градских структура преиспитаће се могућност 
смањењу густина насељености побољшањем односа између слободних и изграђених 
површина, уз максимално повећање фонда зелених површина.  
 У смислу саобраћаја - негативан утицај моторних возила на околину, испољен 
аерозагађивањем издувним гасовима, заузетошћу простора у динамичком и стационарном 
саобраћају, елиминисаће се избором оптималне саобраћајне мреже и концентрацијом 
паркиралишта на мањим површинама и уз саобраћајнице. Контактним тракама путне мреже 
и кружне саобраћајнице око града транзитни саобраћај ће се усмеравати у жељене правце ван 
градског подручја. Циљни саобраћај преко градских магистрала одвијаће се на главним 
саобраћајницама, а унутарградски саобраћај прихватаће саобраћајнице ван стамбених 
блокова, чиме ће се елиминисати непотребан саобраћај из стамбених и других подручја. 
 Ширина попречних профила улица износиће до 100 m, у зависности од категорије 
саобраћајнице, што у највећој мери обезбеђује континуални ток кретања возила, смањује 
утицај буке и смањује загађеност ваздуха природним проветравањем. Истовремено се 
омогућава уравнотежење функција - пешачких, бициклистичких стаза и зелених површина.  
 Емисија загађујућих материјала из стационарних извора, која се своди на емисију из 
ложишта као последицу загревања радних и стамбених простора, смањиваће се проширењем 
система даљинског грејања и употребом природног гаса као енергетског извора. 
 У даљој топлификацији Града треба смањивати број индивидуалних ложишта, 
посебно у зонама породичног становања.  
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 Уз ефикасну сталну контролу емисије, мора се прићи свим техничко--технолошким 
мерама за спречавање и смањивање емисије које обухватају измену технологије, побољшање 
састава и квалитета горива и елиминацију честица и гасова из емисије доступним 
поступцима. 

Праћење квалитета, односно степена загађености ваздуха указаће на поступке и 
мере у складу са законским прописима, који ће омогућити да се степен загађености сведе 
у границе предвиђене прописима о загађености ваздуха. 

 
5.3.6. ЗАШТИТА, УНАПРЕЂЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА  

 
 Воде које обухватају површинске, подземне, воду за пиће, термалне и минералне, 
представљају добра од општег интереса и уживају посебну заштиту. Могу се користити само 
на начин којим се не угрожавају њихова природна својства, не доводи у опасност здравље 
људи, не угрожавају биљни и животињски свет, природне вредности и непокретна културна 
добра. Због значаја овог ресурса, утврђена је обавеза заштите вода перманентним 
испитивањем њеног квалитета и забраном испуштања отпадне воде у подземне воде, које 
садрже опасне и штетне материје у количинама, односно концентрацијама изнад прописаних 
граничних вредности, као и обављања других активности које могу погоршати прописани 
квалитет воде у реципијенту, и предузимања мера да до угрожавања квалитета не дође или 
уколико и дође, да се такви ексцеси отклоне. 
 Изворишта водоснабдевања становништва и термалних и минералних вода су 
заштићена и могу се користити у складу са условима и мерама за спречавање загађења у које 
спадају превентивне мере као што је рационална потрошња воде, изградња канализационих 
система, изградња уређаја и постројења за пречишћавање отпадних вода (централних и 
секундарних), изградња и опремање депонија, спречавање загађивања изворишта и мере за 
очување квалитета. 
 

Законском регулативом је утврђена обавеза да се дефинишу зоне заштите објеката за 
снабдевање водом: 

• Непосредна зона заштите 
Зона непосредне заштите одређује се око извора, бунара, захвата из реке, језера и 
акумулација, црпних станица, инсталација за поправку квалитета воде, резервоара и 
комора за прекид притиска. Зона непосредне заштите се обезбеђује ограђивањем. 
Обухвата појас од најмање 10 m око објекта. Може се користити само као сенокос без 
употребе ђубрива, пестицида и хербицида.  
 

• Ужа зона заштите 
Ужу зону заштите чини површина под санитарним надзором на којој није дозвољена 
изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које могу на било који начин 
загадити воду.  

Код захвата подземне воде из прве издани без заштитних слојева, ако се вода посебно 
не пречишћава на инсталацијама, сем дезинфекције, део уже зоне се ограђује заједно 
са зоном непосредне заштите. Површина овог дела зоне који се ограђује зависи од 
величине депресионог левка бунара.  
Код захвата воде из акумулације, ужа зона заштите обухвата подручје у ширини од 
најмање 500 m око акумулације при нормалном водостају.  
Код захватања воде из водотока ужа зона се одређује зависно од локалних услова и 
значаја објекта.  
Ужа зона заштите мора бити видно означена. У ужој зони заштите земљиште се може 
користити у пољопривредне сврхе, али уз ограничење употребе појединих врста 
ђубрива, пестицида и хербицида.  
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• Шира зона заштите 

У широј зони заштите забрањена је изградња индустријских и других објеката чије 
отпадне воде и друге отпадне материје из технолошког процеса производње могу 
загадити извориште.  
 
Извориште "Ратно острво" 

 
Запоседа простор дуже леве обале Дунава од km 1250+800 до km 1253+500 (ушће 

канала ДТД у Дунав). На овом простору је изграђено 9 бунара са хоризонталним дреновима 
(Рени). Сви бунари су у функцији. Елаборатом санитарне заштите изворишта "Ратно острво" 
(Институт "Ј.Черни", 1997) одређене су границе зона санитарне заштите.  

Ужу зону заштите чини простор између Дунава и линије повучене паралелно Дунаву на 
растојању 300 m од линије бунара на делу поред ТЕ-ТО, и 500 m на осталом делу изворишта. 
Завршава се на око 450 m низводно од бунара БХД 10, на узводном крају на самом ушћу 
канала.  

 
Шира зона заштите се формира у залеђу изворишта у дубини од око 3 km, Дунавом до 

изворишта "Штранд" и каналом ДТД до око 6 km од ушћа канала.  
 

Извориште "Петроварадинска ада" 
 

Заузима десну обалу Дунава од "железничког моста" до ушћа Роковог потока у Дунав 
(близу 3 km). Изграђено је 6 Рени бунара и осам вертикалних цевних бунара.  

Границе уже зоне заштите су река Дунав дуж читавог изворишта од "железничког моста" 
до ушћа Роковог потока и линија старих рукаваца Дунава са унутрашње стране.  

 
Шира зона заштите као спољашњу границу такође има реку Дунав, али од Варадинског 

моста до Роковог потока. Унутрашња граница се пружа Београдском и Прерадовићевом 
улицом до Роковог потока и даље дуж Роковог потока до Дунава.  

 
У ужој зони заштите се налазе:  
- сидриште бродова, 
- угоститељски објекат (ресторан "Шаран"), 
- викенд насеље дуж обала рукавца, 
- депонија песка, 
- "дивље" депоније отпадног материјала, 
а планира се уређење плаже и изградња рекреационог центра.  
 
Сви ови садржаји су, у мањој или већој мери, или чак и потпуно неспојиви са 

извориштем воде и ужом зоном заштите.  
 
У широј зони заштите се налази део Петроварадина, војна болница, комплекс металне 

индустрије (данас углавном складишни простор) "Победа", канализациона црпна станица и 
излив канализације "Роков поток" и више "дивљих" депонија отпадног материјала.  
 

Извориште "Штранд" 
 

Налази се на потезу леве обале Дунава од веслачког клуба "Данубиус" до Булевара цара 
Лазара. Изграђени водозахватни објекти су шест рени бунара. Непосредно уз извориште, ка 
залеђу, је комплекс прераде и дистрибуције воде. Извориште и комплекс "Штранд" се налазе 
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у самом градском ткиву. Окружени су стамбеном зоном велике густине ка залеђу, спортским 
центром, Универзитетским комплексом и другим градским садржајима у низводном смеру, а 
рестораном (тик уз бунар Р6), веслачким клубом са марином, купалиштем итд. у узводном 
смеру. Осим тога кроз залеђе, релативно блиско комплексу пролазе магистрални колектори 
градске канализације, а ту је и главна црпна станица јужног градског слива ГЦ1. Обала 
Дунава, на потезу изворишта често је нападнута привременим угоститељским објектима, 
сидрењем, па чак и везивањем мањих пловних објеката за бунарску конструкцију.  

 Заштита вода на подручју Новог Сада обухвата све активности у простору које утичу 
на очување квалитета воде у водоносном слоју, површинским токовима и стајаћим водама, а 
односи се на заштиту: изворишта, воде за пиће, подземне воде Дунава, каналску мрежу 
хидросистема ДТД, мрежу мелиорационих канала и фрушкогорских потока и рибњака. 
 За спречавање и смањивање загађења подземних и површинских вода планира се 
изградња канализације отпадних и атмосферских вода где она не постоји или лоше 
функционише, као и изградња централног постројења за пречишћавање отпадних вода у 
привредној зони "Север IV" на левој обали и изградња постројења за пречишћавање 
отпадних вода "Роков поток" на десној обали Дунава.  
 

Глобалним плановима развоја предвиђа се пречишћавање свих градских и 
индустријских отпадних вода, изградња канализације у свим насељима, а тада и гашење 
депоније отпадних материја из септичких јама.  
 
 Ради заштите вода од загађивања у периоду до изградње система за пречишћавање, у 
индустријским погонима, технолошким процесима и опремом треба смањити продукцију 
отпадних вода и степен њихове загађености. Одвођењу атмосферских вода отвореним 
каналима до реципијента треба да претходи детаљна анализа квалитета воде која се испушта 
у реципијент. 
 За ефикасно одвођење вода из атара, које могу бити више или мање загађене, планира 
се повећање густине мелиорационих канала и реконструкција постојеће мреже.  
 На подручју Града планира се систематско праћење квалитета отворених токова и 
подземних вода ради потпуног увида у квалитет воде и утврђивање потребе за предузимањем 
мера у зависности од степена угрожености и врсте загађења. Планирање и остваривање 
функционисања заштите квалитета вода засниваће се на познавању узрочника њиховог 
угрожавања и нарушавања, што ће се обезбедити: израдом и вођењем јединственог катастра 
загађивача (са подацима о количини, квалитету и начину испуштања отпадних вода, 
технолошком процесу, обиму производње), систематском контролом вода и водотока и 
отпадних вода ради праћења утицаја отпадних вода и оцена ефеката предузетих мера, као и 
ради предузимања мера на подручјима изворишта водоснабдевања; допуном прописа који 
регулишу испуштање отпадних вода и ближе дефинишу услове испуштања отпадних вода и 
највеће дозвољене количине опасних и штетних материја у отпадним водама које се 
испуштају, као и доношењем прописа за регулисање термичког оптерећења водотока и 
прецизирање услова испуштања ових вода у водотоке. 
 У односу на степен опасности појединих извора загађења на деградацију квалитета 
вода, спроводиће се неопходне мере заштите.  
 
 Услови заштите изворишта "Ратно острво", због присуства бројних загађивача 
(објеката и излива) лоцираних на обалама Дунава и канала ДТД, трасама колектора отпадних 
вода на одстојањима од свега 200 m и изливима у самом изворишту, а посебно последицама 
разарања нафтног комплекса Рафинерије, подразумевају: 
 - повезивање у јединствен колектор свих цевовода за евакуацију отпадних вода 
(канализације Клисе и Шангаја, зауљених отпадних вода Рафинерије, отпадних вода "ТЕ - 
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ТО" и канализационе воде из града, изливи ГЦ1 и ГЦ2) и транспорт свих отпадних вода до 
постројења за третман, а затим у Дунав; 
 - заштиту изворишта од негативног утицаја залеђа; 
 - формирање уже зоне заштите око изворишта коју чини површина земљишта под 
санитарним надзором на којој није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и 
вршење радњи које могу на било који начин загадити воду, употреба опасних материја 
(нафте, мазута, киселина и др.) и ископ земље и вршење других радњи које за последицу 
имају смањење заштитног повлатног слоја. У овој зони постављени су осматрачки објекти 
(пијезометри) за систематско праћење квалитета подземних вода; 
 - формирање шире зоне заштите. 
 Шира зона заштите изворишта "Ратно острво" представља зону у којој се врше 
редовна систематска осматрања по одабраним - критичним параметрима и у којој је 
неопходно приоритетно спровођење потребних мера заштите вода у целини. Ова зона 
обухвата индустријски комплекс "Нафтагаса", "ТЕ - ТО", насеље Шангај, значајан део на 
коме је присутна пољопривредна производња.  
 У оквиру ове зоне свака евентуална изградња или реконструкција врши се по 
посебним условима, односно уз консултације и сагласност ЈКП "Водовод и канализација".  
 Шира зона заштите формира се у залеђу у дубини од око 3 км, а Дунавом до 
изворишта "Штранд", односно канала ДТД од око 6 км обухватајући најзначајније изливе 
отпадних вода. У овој зони је неопходно систематским мерама уклонити све директне 
загађиваче подземних вода (разни упојни бунари) и спроводити контролу и унапређење 
квалитета подземних вода.  
  

Мере заштите у формираним зонама заштите обухватају: 
 - интервентне мере заштите и 
 - превентивне мере заштите. 
 Интервентне мере заштите у случају изворишта "Ратно острво", пре свега, обухватају 
све потребне радње које ће омогућити измештање постојећег цевовода канализације са 
Клисе, као и колектора за транспорт технолошких, атмосферских и зауљених вода из 
комплекса Рафинерије из зона заштите изворишта.  
 Превентивне мере заштите обухватају активности које је потребно спровести у 
индустријским комплексима и на подручју интензивне пољопривредне производње у циљу 
заштите вода.  
 Мере заштите од вода обухватају: 
 - повећање мреже мелиорационих канала, што ће омогућити одвођење сувишних вода 
и спречавати загађивање подземних вода, 
 - уређење водотока, заштиту долина од плављења и неконтролисаног развоја речног 
корита, 
 - регулисање фрушкогорских потока и спречавање ерозије, неконтролисано изливање 
и плављење за време великих вода.  
 Ради спречавања директних и индиректних штета од поплава, прошириће се и 
надвисити одбрамбени насип поред Дунава. 
 Систематским праћењем квалитета водних ресурса (Дунава, канала ДТД и подземних 
вода) омогућиће се потпун увид у стање квалитета вода и потреба за предузимањем мера у 
зависности од стања угрожености и врсте загађивања.  
 
 

5.3.7. ЗАШТИТА ОД БУКЕ 
 

Учесталост проласка лаких и тешких возила и техничка исправност возила су међу 
најзначајнијим чиниоцима у укупном нивоу комуналне буке. Регулисање саобраћаја у граду, 
правилна звучна сигнализација, поштовање прописа свих учесника у саобраћају, контрола 
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техничке исправности возила и искључивање из саобраћаја технички неисправних возила 
допринели би снижењу укупног нивоа буке. Планско озелењавање одређених простора и 
контрола осталих извора буке додатно би умањили присуство буке као физичке штетности у 
Новом Саду. 

 Присутност буке у урбаној средини Новог Сада захтева даља мерења нивоа буке, 
праћење свих особености саобраћаја, а такође и изучавање других извора буке, који утичу на 
повећање нивоа буке у комуналној средини, те предузимање потребних мера са циљем 
очувања и унапређења здравља становништва.  

Неопходно је и даље вршити стално праћење дневног и ноћног меродавног нивоа 
комуналне буке. 

 Техничка документација за изградњу магистралних путева, железничких пруга и 
аеродрома и других извора буке обавезно треба да садржи и техничко решење заштите од 
буке и вибрације. 
 Извори буке који се уграђују у зграде и постројења и уређаји за обављање привредних 
делатности који представљају самосталну целину морају имати писмено упутство о мерама 
за заштиту од буке. 
 Извори буке морају се употребљавати и одржавати тако да бука не прелази дозвољени 
ниво у средини у којој човек борави. 
 Изузетно, извори буке се могу користити и кад проузрокују буку изнад дозвољеног 
нивоа у случају елементарне и друге непогоде и отклањања кварова који би могли изазвати 
веће материјалне штете, али само за време док те околности постоје, о чему је корисник 
дужан да одмах обавести надлежни орган инспекције. 
   
 Изражен јутарњи и поподневни интензитет динамичког саобраћаја има утицаја на 
интензитет буке. Најоптерећенији правци на мрежи су: 
-  Футошки пут - Булевар револуције - Јеврејска - раскрсница код поште; 
-  раскрсница код поште - Булевар Михајла Пупина - Варадински мост -- Прерадовићева; 
-  раскрсница код поште - Јована Суботића - Темеринска - Темерински пут; 
-  Булевар ослобођења од железничке станице до улице Народног фронта; 
-  правци који користе изворно-циљном, односно транзитном саобраћају за улазак у град и 

транзит преко подручја града. 
 Заштита од буке за интензитете који прелазе максимално дозвољене границе за 
одређене зоне обезбедиће се: 
 - организацијом стамбених зона оптималне густине насељености и изграђености; 
унутрашњом организацијом простора у згради и стану; обезбеђивањем акустичне 
изолованости стана и зграде; усклађивањем пешачких стаза са стамбеном територијом, 
озелењавањем слободних простора између зграда и у блоковима; озелењавањем паркинг-
простора; 
 - успостављеним и планираним системом саобраћаја у оквиру којег ће се кориговати и 
реконструисати уличне мреже; приликом реконструкционих захвата каналисањем саобраћаја 
према капацитету саобраћајница; раздвајањем магистралног и локалног саобраћаја; при 
изградњи саобраћајница на десној обали Дунава коришћењем топографске карактеристике 
терена; одговарајућим ширинама саобраћајница уз избегавање изградње значајних 
саобраћајница под великим нагибима. 
  
 Свођење буке у нормативне границе обезбедиће се реконструкцијом и корекцијом 
постојећег система уличне мреже и каналисањем саобраћаја према капацитету 
саобраћајница, раздвајањем даљинског и локалног саобраћаја и изградњом нових 
саобраћајница. Одређена побољшања постижу се и регулисањем постојећег режима 
саобраћаја (забрана пролаза теретним возилима кроз централну зону и друге осетљиве 
делове града, забраном пролаза возилима у поједине улице у одређене сате) искључењем 
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моторних возила из уских улица (стари градски центар), увођењем већег броја једносмерних 
саобраћајних праваца, координацијом одвајања моторизованог саобраћаја увођењем "зеленог 
таласа", корекцијом појединих саобраћајних токова, стварањем пешачких зона и планским 
решавањем стационарног саобраћаја. Планира се употреба саобраћајних средстава са 
електричним погоном.  
 Бука у становима не сме прелазити ниво од 25 до 30dB. 
 

5.3.8. ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋИХ ЗРАЧЕЊА 
 

Ради спречавања последица које радијација прекограничних вредности може да има 
на људе и биљни и животињски свет, мере нуклеарне сигурности које се односе на 
планирање простора, обухватају: 
 - утврђивање прописаних услова за локацију, изградњу, пробни рад, пуштање у рад и 
престанак рада нуклеарног објекта и постројења; 
 - обезбеђивање и спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења у нуклеарном 
објекту и његовој околини и физичка заштита нуклеарног објекта и нуклеарних материјала. 
 
 Због опасности које могу да произведу нуклеарне електране на животну средину, 
забрањена је изградња ове врсте електрана, постројења за производњу нуклеарног горива и 
постројења за прераду ислуженог нуклеарног горива за нуклеарне електране. Забрана се 
односи на изградњу, али и на доношење инвестиционих програма и техничке документације 
за изградњу ових објеката.  
 Поступци руковања радиоактивним материјалима, режим кретања и рада у објектима 
са изворима јонизујућих зрачења, евиденција, ускладиштење, чување и контрола 
радиоактивног и физибилног материјала, и поступци у случајевима удеса прописани су 
одговарајућим правилницима. Обавезно је успостављање система контроле интензитета 
зрачења и нивоа контаминације у објектима у којима постоје, односно где се ради са 
изворима зрачења и околине ових објеката, као и система контроле индивидуалне и 
колективне изложености јонизујућим зрачењима.  

Према данашњем стању главни извори радијационог ризика у Новом Саду су 
технолошки повећани нивои природне радиоактиности. Рационалним планирањем развоја 
града, правилним избором локалитета и прихватањем савремених грађевинских 
конструкција овај ризик се може знатно смањити. Радијациони ризик као еколошки 
параметар може да омогући евалуацију вредности станова и грађевинског земљишта. 

Радиациона безбедност становника као и одговарајућа заштита у акциденталним 
ситуацијама подразумева да се у складу са Европским стандардима обезбеди адекватна 
заштита становника од дејства јонизујућих зрачења у животној средини. То подразумева 
мерење радона у затвореним просторијама, мерење радиоактивности грађевинског земљишта 
и мерење радиоактивности хране. 
 
 Ради заштите становништва од јонизујућег зрачења потребно је обезбедити услове за 
ефикасну контролу извора јонизујућег зрачења у радним процесима и успоставити 
систематску контролу радиоактивне контаминације животне средине. Поред радиоактивних 
супстанци, за које се зна у којој мери могу бити штетне, треба водити рачуна и о другим 
нерадиоактивним материјалима који зраче и у извесној мери могу бити штетни, што се 
односи на готово све грађевинске материјале који се користе. Неопходна су одговарајућа 
мерења и утврђивање нивоа штетности радијације засноване на одговарајућим 
истраживањима. 
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5.3.9. ЗАШТИТА ОД ОТПАДНИХ И ОПАСНИХ МАТЕРИЈА  
 

Забрањено је одлагање отпадака на местима која нису одређена за ту намену, као и 
одлагање индустријских отпадака пре издвајања отпадака који се могу користити као 
секундарне сировине. Са отпацима се мора поступати на начин којим се обезбеђује заштита 
животне средине од њиховог штетног дејства, организовано сакупљање, рационално 
коришћење отпадака који имају употребну вредност и очување њиховог квалитета за даљу 
прераду, као и ефикасно уклањање и безбедно одлагање, односно складиштење отпадака.  

 
Обавезно је контролисано сакупљање отпадних материја, њихово разврставање и 

употреба као секундарних сировина, а потом одлагање и по потреби уништавање. Забрањена 
је прерада, складиштење и одлагање радиоактивног и другог отпада који има својство 
опасних материја иностраног порекла.  

 
 Предузеће које производи, прерађује, обавља превоз, промет, складиштење, одлагање 
и чување опасних материја, дужно је да обезбеђује мере заштите (у зависности од: локације 
објеката у којима се производе или складиште опасне материје, врсте, величине и 
конструкције објеката; техничко-технолошких карактеристика опасних материја, односно 
њихових физичких и хемијских особина; врсте угрожених електричних и других инсталација 
у објектима; начина складиштења; места за утовар и истовар; врсте и количине средстава за 
гашење пожара; процене степена угрожености објеката и шире околине од опасних материја) 
и спроводи превентивне и друге мере заштите животне средине од опасних материја, као и 
да у складу са проценом могуће угрожености обезбеди организацију поступака и ангажовање 
људи и средстава у случају удеса. 
 
 При планирању и избору простора за депоније морају се задовољити критеријуми и 
стандарди за њихово лоцирање. 

Генералним планом Новог Сада утврђен је простор за депонију, разрађена су правила 
уређења и правила грађења тако да се уређењем депоније обезбеди санитарна и 
епидемиолошка заштита становништва. 
 На депонији се одлажу чврсте отпадне материје настале на јавним површинама, у 
стамбеним и пословним објектима, у процесу производње, односно рада, у промету или 
употреби, а које немају својство опасних материја, што значи да се за опасне материје мора 
пронаћи неко друго решење. Спаљивање отпада је предвиђено на депонији и то у посебном 
постројењу.  
 

Неопходне санационе мере и начин даљег депоновања отпадака обухватају 
нивелацију површина депоније по сегментима, рекултивацију појединих сегмената 
прекривањем површина слојем инертног и хумусног материјала, несметан приступ свим 
деловима депоније, приступне сервисне путеве, одвођење атмосферских вода са тела 
депоније ободним каналима до реципијента, дренажно прихватање процедних загађених вода 
из тела депоније, таложне базене у којима се обавља процес примарног таложења, тј. 
пречишћавање дотеклих вода, пре њиховог испуштања у реципијент, ограђивање комплекса 
депоније у циљу потпуне контроле уласка односно изласка из комплекса депоније и 
спречавања приступа и растурања депонованог отпада ван граница комплекса, и 
рекултивацију садњом заштитног вегетационог појаса са јужне и западне стране комплекса и 
озелењавање затрављивањем. 
 
 Комунална хигијена града која подразумева чист ваздух, исправну воду за пиће, 
одвођење отпадних вода, одржавање градског зеленила, решену топлификацију и 
прикупљање и одношење смећа са отвореног градског простора, представља један од 
изузетно важних елемената живота и здравља људи. Због тога је обавезно одржавање 
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чистоће које обухвата сакупљање, изношење, одвожење, уклањање и депоновање смећа и 
других природних и вештачких отпадака из стамбених, пословних и других објеката, 
уклањање угинулих животиња, уклањање блата и других објеката с јавних површина, прање 
и поливање јавних површина и слично.  
 
 Поступање са отпацима које обухвата уклањање животињских лешева и отпадака чије 
дејство, уколико се са њима неадекватно поступа, представља извор загађења (земљишта, 
ваздуха, вода) с обзиром на последице и могућност ширења заразних болести, мора се 
ускладити са условима које морају да испуњавају објекти опреме за сабирање, нешкодљиво 
уклањање и утврђивање узрока угинућа и превозна средства за транспорт животињских 
лешева и услови њиховог закопавања на сточном гробљу. 
 
 Нешкодљиво уклањање животињских лешева и отпадака животињског порекла на 
подручју Града треба да се реши са аспекта сакупљања, складиштења, транспорта и 
просторног уређења објеката за санацију отпадака анималног порекла. 
 
 Ако се неутрализација ове врсте опасних отпадака не решава у кафилеријама, 
изузетно се дозвољавају и други начини уклањања животињских лешева и отпадака 
животињског порекла, као што су:  
 1) спаљивање у објекту за спаљивање; 
 2) убацивање у јаму - гробницу; 
 3) закопавање на сточном гробљу или на другом одговарајућем месту.  

Објекти за сабирање и сточна гробља према наведеном правилнику морају да: 
 -буду изграђени ван насељеног места и на подручју које урбанистичким планом није 
предвиђено за изградњу стамбених објеката, објеката прехрамбене индустрије, других 
индустријских објеката и објеката за производњу, држање и промет животиња; 
 -буду изграђени на земљишту које није водоплавно и на коме је ниво подземних вода 
низак; 
 -да буду изграђени на месту на коме главни ветрови не дувају у правцу насеља или 
других објеката прехрамбене индустрије; 
 -буду ограђени тако да се онемогући улазак животиња; 
 -имају прилазни пут и оивичене путеве у кругу објекта, од чврстог материјала (асфалт, 
бетон), а остале површине морају бити покривене зеленилом; 
 -буду обезбеђени тако да се не шире непријатни мириси и да су концентрације 
штетних материја које се могу испуштати у ваздух у складу са прописима којима се 
регулише заштита животне средине; 
 -имају довољне количине хладне и вруће воде која испуњава услове прописане за 
воду и пиће; 
 -имају уређаје за пречишћавање отпадних вода; 
 -имају уређаје и опрему за прање и дезинфекцију и за одржавање личне хигијене 
радника који обављају ове послове; 
 -да имају просторију за смештај средстава за прање и дезинфекцију просторија, 
опреме и радника и  
 - имају дренирани простор и опрему за прање и дезинфекцију превозних средстава. 
  
 Сточно гробље за закопавање животињских лешева и отпадака животињског порекла 
мора да буде ван насељеног места и на подручју које урбанистичким планом није предвиђено 
за изградњу стамбених објеката, индустријских објеката и објеката за производњу, држање и 
промет животиња, на земљишту које није водоплавно, подводно, поред водотока и извора, 
мора да буде ограђено, тако да се онемогући улазак животиња и мора имати прилазни пут.  
 Дно сточног гроба мора да буде најмање један метар изнад највишег нивоа подземних 
вода. 
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 Услови за лоцирање сточног гробља и објеката за сакупљање и прераду лешева 
односе се и на удаљеност свих објеката од насељених места и објеката прехрамбене 
индустрије од најмање 1000 m, а од других индустријских објеката 500 m, зависно од 
конфигурације терена. 
 

Здравствено безбедно сакупљање, одлагање и санација медицинског отпада захтева 
начин поступања са медицинским и фармацеутским отпадом, примереног економској 
ситуацији, степену развоја здравствене службе и фармацеутске индустрије, на основу 
процењених количина и утврђених генератора отпада, односно, усаглашавање постојећег 
начина поступања са медицинским и фармацеутским отпадом са праксом у развијеним 
земљама и препорукама WHО и ЕU.  

Мере заштите комплекса депоније комуналног отпада и рециклажног центра 
 

Неопходне мере заштите животне средине24 односе се на обезбеђивање одговарајуће 
количине земље за дневно засипање, спречавање подизања и разношења честица прашине на 
радним површинама депоније редовним засипањем инертним материјалом, поливањем и 
редовним прањем саобраћајних површина и бетонских платоа, процену ризика од могућег 
загађења подземних и површинских вода, увођењем система за праћење квалитета 
подземних вода, санацију комплекса депоније изградњом дренажног цевовода дуж 
комплекса ради прикупљања и одвођења отпадних вода у таложне базене где се воде морају 
исталожити а затим неутрализовати и одложити прекривањем инертним материјалом; даљу 
изградња система за отплињавање тела депоније и контролисање уласка на депонију у две 
смене. 

На Градској депонији не могу се одлагати отпаци угинулих животиња као и отпад из 
здравствених станица док се не изврши неутрализација до нивоа који не представља 
опасност по животну средину и здравље становништва. 

На Градску депонију не могу се одлагати материјали који изазивају паљење код 
испаравања при температури испод 120оС (бензин, етар, угљен-дисулфид, дерозин, уља, 
мазут и сл.). Индустријски отпаци који представљају опасан отпад на смеју се износити на 
Градску депонију. ЈКП "Чистоћа" је у обавези да наложи радној организацији која има такав 
отпад, да га у свом кругу, специјалним третманом преради до нивоа неутралности, пре 
његовог одлагања на депонији. 

Одлагање балираног остатка чврстог комуналног отпада врши се на телу депоније 
чија је то основна намена. Одлагање балираних коцки треба обављати уз њихово 
свакодневно затрпавање инертним материјалом (земља, шут, шљунак и сл.). 

У летњем периоду (редовно) од стране овлашћене организације, треба вршити 
дезинфекцију возила која довозе отпад. У циљу спречавања ширења заразе редовно вршити 
дезинфекцију и дератизацију на подручју депоније. 

С обзиром да се ради о површинском начину одлагања отпада ширина радне зоне не 
сме бити превелика да се не би створили услови за подизање велике количине прашине и 
растурања отпадака, односно за повећање загађења околине. 

Целокупна количина отпадака која се у току дана распростре треба да се прекрива 
инертним материјалом који се као и претходни слој сабија булдожером. Дебљина дневног 
прекривног материјала износи 20 cm. Поред дневног прекривања неопходно је и завршно 
прекривање инертним материјалом дебљине 0,2 m и слојем за рекултивацију дебљине 0,2 m. 

За прекривање ћелија на депонији потребно је обезбедити материјал који се састоји од 
песковитог шљунка, заглињеног песка и песковите глине ради спречавања појаве инсеката, 

                                                 
24 Мере заштите животне средине комплекса депоније комуналног отпада и рециклажног центра садржане су 
уделу студије- комунални објекти и површине. 
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смањивање продирања влаге у депонију, спречавање неугодних ефеката и онемогућавање 
разношења одложеног садржаја. 

Обрада отпада, његово балирање и затрпавање балираних коцки на телу депоније 
инертним материјалом треба да се ради свакодневно како не би настајале веће количине 
испарења и његово ширење у околину. 

 
У циљу спречавања појава великих количина прашине, нарочито лети, саобраћајне 

површине и сви бетонски платои морају се редовно поливати водом. Разношење прашине 
која се подиже приликом затрпавања балираног остатка отпада инертним материјалом на 
телу депоније, спречити подизањем заштитног зеленог појаса око депоније. 
 Санитарне отпадне воде морају се прикупљати у непропусну септичку јаму која се по 
потреби празни од стране надлежног предузећа. Воду од прања постројења, оцедну воду и 
муљ из смећа треба сакупљати и испуштати у постојећи таложник на депонији, а затим преко 
преливника упуштају у Свињарев канал нови. 

Одвођење фекалних отпадних вода из двонаменског склоништа треба да буде 
изведено у водонепропусну септичку јаму. Атмосферске воде које се спирају са кровова и 
платоа треба усмерити у новоизграђене канале на депонији, а одатле у таложне базене. 

 
Присуство деривата нафте, њихова манпулација и замене могу довести до расипања и 

формирања зауљених вода на просторима сервиса возила и бензинске станице. Збрињавање 
зауљених вода подразумева да се зауљени отпадни ток, по могућству третира на месту 
настанка (груба сепарација уља, смањење органског оптерећења воде). 
 
 Бука и вибрације се јављају за време истовара сировина из специјалних камиона, у 
току рада преса и транспортних трака постројења, као и булдожера који гурају отпад на 
траке и врше манипулацију са балираним отпадом. Бука која се јавља у кругу депоније 
потиче од рада постројења, камиона "смећара", булдожера и осталих машина које се 
употребљавају у редовном процесу рада. Хидраулички део постројења је смештен даље од 
главне опреме да би омогућио руковање и затворен је у звучно изолован простор у циљу 
смањења буке. 

Распростирање буке и њен негативан утицај на околину треба елиминисати 
подизањем заштитног зеленог појаса око депоније и техничким средствима заштите на 
возилима. 
 

Приликом постављања уређаја (биотрнова) за сакупљање депонијског гаса у циљу 
спречавања неконтролисаног спонтаног отплињавања, потребно је урадити анализу ризика 
од пожара и експлозија на депонији. Контрола миграције метана (који се ствара на депонији) 
битна је и ради спречавања оштећења усева са околних површина и околне вегетације. 

Досадашњим начином рада на депоновању отпада дошло је до појаве забарених 
површина насталих од веома загађене процедне воде (филтрата) из депонованог смећа. Део 
филтрата директно угрожава квалитет подземних вода, обзиром да постојеће сметлиште не 
поседује заштитну водонепропусну подлогу. Хемијски, бактериолошки и физичко-
механички састав депонијског филтрата може бити 5-10 пута концентрованији него што је то 
случај и са фекалним отпадним водама. Осим тога, у саставу филтрата често се могу наћи 
бактерије које су изазивачи цревних инфективних обољења, туберкулозе, гангрене, црног 
пришта, тетануса, дизентерије, тифуса, и других болести. Током даљег коришћења простора 
за одлагање комуналног отпада, отпадне воде са депоније из ободног канала и дренажног 
система (након примарног третмана у таложним базенима) треба додатно пречистити до 
одговарајућег нивоа квалитета (биолошким и хемијским методама) пре испуштања у 
реципијент.  

Опасан отпад не сме се депоновати на месту одлагања комуналног отпада. Поступак 
са медицинским отпадом треба да се врши одвојено од свих других видова отпада. Ту врсту 
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отпада најбоље је спаљивати у високотемпературним инсинераторима (1100оС) и тек у виду 
инертног пепела може се допремати на санитарну депонију. 

 
Отпаци угинулих животиња могу се одлагати само на посебним местима, ван 

депонија, утврђеним Правилником о начину нешкодљивог уклањања и искоришћавања 
животињских лешева ("Сл. гласник РС", бр. 7/81) и Правилником о условима које морају да 
испуњавају објекти у којима се врши нешкодљиво уклањање и прерада животињских 
лешева, кланичних конфиската, отпадака и крви ("Сл. гласник РС", бр. 7/81). 
 

Савремена депонија по уређености, треба да представља простор са елементима 
уређења слободних простора која се примењују код већине индустријских комплекса. 
Простор депоније у Новом Саду обухвата три различита сегметна обраде: хортикултурно 
уређење на улазном делу и око објеката депоније, фиторемедијација сегмената одлагања и 
подизање зеленог заштитног појаса. 

 
Хортикултурно уређење треба реализовати на улазном делу и око свих зграда и 

површина (управна зграда, хала за сепарацију, магацини, радионице). Слободни простори, 
платои и рециклажна дворишта потребно је да су међусобно одвојена високим дрвећем и 
живим зеленим оградама. У складу са инфраструктурним потезима, дуж саобраћајница и 
паркинга треба засадити дрворедне саднице. Травњаке засновати од отпорних врста трава и 
редовно их одржавати (заливање, кошење, прихрањивање). Дуж ограда комплекса засадити 
живу зелену ограду средње високог и високог шибља у низовима и групацијама листопадног 
и зимзеленог асортимана. Уз границе депоније на јужном и западном делу потребно је 
подизање зеленог заштитног појаса, као садња високе вегетације уз петљу аутопута.  

 
У циљу спречавања подизања и разношења честица прашине на већа растојања, 

односно њиховог задржавања у зони комплекса депонија, треба обезбедити ефикасну 
заштиту затрављивањем новоформираних површина и подизањем вегетационих заштитних 
појасева.  

 
Најбитнији квалитет депонија је коришћењем специјалних технолошких процеса и 

санитарних правила третмана чврстих отпадака, којима се врши заштита средине од 
загађивања, и то подземних и површинских вода, тла и атмосфере. 

 
 

5.3.10. ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА 
 
 Зеленило града треба да се заснива на уређењу постојећих и подизању нових зелених 
површина уз максимално очување постојеће вегетације која обухвата: 

-  повезивање зеленила у целовит систем; 
- повећање зелених површина, уз обале Дунава; 
- обезбеђење равномерног распореда. 
 
Повезаност појединих озелењених целина као и њихова компактност, чини основу 

функционалног зеленила Града. На јужном подручју града (сремска страна) потребно је 
путем зелених клинастих зона ширине 100 до 400 м повезати шуме Националног парка са 
подунавском вергетацијом. Повезивање треба спроводи дуж долина потока, на стрмим 
гребенима, ширим појасевима уз саобраћајнице и другим видовима озелењених простора. 

Обрада целокупног предела и рубног подручја Новoг Сада треба да буде обухваћена 
Катастром зеленила са програмом подизања нових зелених површина, заштитом постојећих 
и интензивирањем мера неге вегетације и станишта. 
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Код реконструкције постојећих зелених коридора треба уклонити привремене објекте и 
уважавати правце пешачког и бициклистичког кретања. Мрежа пешачких и бициклистичких 
стаза треба да користи постојеће као и планиране зелене коридоре. 

Код подизања нових зелених коридора и вишенаменског коришћења избор врста и начин 
садње треба прилагодити примарној намени (заштитни појасеви, заштитне шуме, паркови и 
др.), а у зависности од величине простора могућа је изградња и садржаја за рекреацију. 
 Зелене коридоре треба опремати стандардном инфраструктуром.  

 
 Од великог значаја је повезивање градског и насељског зеленила са вегетационим 
целинама подунавља и шумама Фрушке горе. На највећем делу простора повезаност се може 
спровести путем полукружних потеза и међусобних веза, најчешће зеленилом саобраћајница 
ширих регулација и клинова који уводе зеленило са обала Дунава.  
 Између становања и радних зона, условљава се подизање зелених површина. 
 
 Заштитне зелене појасеве треба подизати и уређивати у складу са функционалним 
потребама намене која се штити или од које се штити као: шумски зелени појас, ветробрани 
појас, вегетација на клизиштима, линеарно зеленило уз канале, потоке и саобраћајнице, а 
користи се као рекреативно подручје, воћњак, виноград, повртњак, пољопривредно 
земљиште. 
 

Систем зелених површина на пољопривредним подручјима ће се реализовати 
успостављањем мреже засада (ветрозаштитних појасева, живица, итд.) уз максималну 
заштиту постојеће вегетације. 

 
 Подручја која су под парлозима, рудералном вегетацијом, пољима и ливадама а 
намењена су изградњи чија реализација није планирана у скорој будућности, треба превести 
у зелене или рекреативне површине, које након завршетка изградње, могу делимично да буду 
сачуване. 
 
 Уз помоћ зеленила треба решавати визуелне конфликте различитих намена као и 
заштиту од прашине и буке. 
 

На потезима постојеће и новопланиране саобраћајне мреже Града, у складу са 
просторним могућностима, треба предвидети заштитне појасеве против буке, прашине као и 
заштиту усека и насипа. Заштитне појасеве аутопута ширина између 50-100 м, поставити што 
ближе саобраћајници. Слободностојеће зидове и паное користити између саобраћајница, 
односно железничких пруга и стамбених подручја, на местима где је расположив простор 
веома мали.  

 
У подручјима интензивне пољопривреде планирати заштитне појасеве целом 

дужином путне мреже. Заштиту одбљеска аутомобила планирати садњом шибља средином 
саобраћајнице, на кривинама, на местима укрштања саобраћајница. Потребно је предвидети 
подизање нових дрвореда, у складу са ширинама улица и микроклиматским условима. 
Бициклистичке стазе ван рекреационих зона, у складу са просторним могућностима треба 
употпунити дрворедима и пратећим зеленим површинама и пунктовима и местима за одмор. 
 

5.3.11. УСЛОВИ ЗА ЛОЦИРАЊЕ ПРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ 
 
 Локациони фактори размештаја индустријских и других радних капацитета са аспекта 
одлика простора и конкретног производног програма обухватају еколошке захтеве и 
ограничења која ствара производња.  
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При планирању локације индустрије и других радних активности, неопходна су 

одређена сазнања која се односе на:  
-основне карактеристике предложеног развоја индустрије са описом процеса и постројења, 
капацитетима производње, количинама сировина, карактеристикама технологије, фазама 
изградње и да ли је предложени развој део неког ширег пројекта. Неопходна су сазнања о 
квалитету ваздуха у околини подручја предвиђеног за нову индустрију, подаци о претходним 
мерењима, евентуалним оштећењима вегетације, земљишта, материјалних добара, као и о 
постојећим загађивачима. Потребно је знати које ће се материје емитовати у ваздух као 
резултат изградње и рада планираних објеката и да ли ће емисија бити стална или повремена, 
да ли ће емисија бити само из тачкастих емитера или и из површинских; колика ће бити 
укупна емисија појединих материја у ваздух околине без предузимања било каквих мера за 
њено смањење, да ли планирана активност предвиђа коришћење неког горива и у којим 
количинама као и да ли постоје неке алтернативе у коришћењу горива и начин складиштења 
горива. 
 

Потребно је знати које се промене у квалитету ваздуха могу очекивати као резултат 
планираног развоја, да ли су промене у сагласности са стандардима о квалитету ваздуха и 
какве су техничке могућности за смањење емисије појединих штетних материја.  

 
При лоцирању индустрије све наведене проблеме треба посебно проучити, а у оквиру 

инвестиционих програма за изградњу нових индустрија радити анализу могућег утицаја на 
околину и мере заштите. У њима треба идентификовати све могуће ефекте предложеног 
развоја на околину, алтернативе решавања појединих проблема (тј. алтернативе развоја). 
  

Решавање повољног размештаја привредних активности у односу на загађиваче је 
битан елеменат за стамбене, радне и рекреационе садржаје, при чему је неопходно 
спречавање нових загађења, што значи да се могу градити само они погони који неће имати 
негативан утицај на околину. 

 
 Потребно је стварати услове да сви загађивачи обезбеде технологију која неће 
угрожавати средину, при чему ће се ефикасније користити сировине, смањити количина 
отпадака и штетних ефеката производних и индустријских процеса. 
 
 Индустријски објекти, који избацују штетне гасове, аеросоле, као и они који су извори 
прекомерне буке, вибрација, електромагнетних радиоталаса, статичког електрицитета и 
зрачења могу се градити на просторима који нису у непосредној близини стамбених зона уз 
обезбеђење одговарајуће заштитне зоне. 
 
 Потребно је предузимати превентивне мере против загађивања животне средине 
иизградњом нових објеката са чистим технологијама, елиминисањем негативних ефеката 
загађења животне средине на постојећим изворима загађивања, затварањем технолошки 
застарелих погона и обезбеђивањем да сви нови планирани објекти морају задовољити ниво 
квалитета средине према одговарајућим стандардима. 
 
 Изграђени и реконструисани објекти индустрије  морају ускладити свој рад тако да 
количине одговарајућих материја сведу у границе дозвољених концентрација, а објекти које 
треба изградити или реконструисати морају пројектом обезбеђивати услове потребне за 
заштиту средине. 
 Предузећа лоцирана унутар града и насеља не смеју штетно деловати на околину. И у 
њима се могу сместити само чиста индустрија која захтева санитарну зону заштите 50 - 100 
м. 
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 Стамбени делови насеља (стамбене зоне) морају бити заштићени од индустријских и 
других објеката који испуштају штетне материје у ваздух образовањем санитарних зона 
заштите. 
 Код лоцирања сваке појединачне привредне делатности полази се од претпоставке да 
се ради о локацији индустрије оптималног капацитета за дати ниво технолошког развоја. 
 У области елиминације негативних последица рада привредних активности, у 
формираним привредним зонама значајно је обезбедити: 
 - пречишћавање отпадне воде, 
 - формирање зелених зона санитарне заштите град - индустрија и између 
индустријских комплекса, дуж саобраћајница, 
 - обезбедити стално праћење стања животне средине у радним зонама и утицај 
загађивања на природну средину и град. 
 
 Предузећа нафтне индустрије морају имати обезбеђену заштиту од загађивања нафтом 
вода и земљишта.  
 
 Индустријске гране (метална индустрија, речна бродоградња, електроиндустрија, 
хемијска, индустрија грађевинског материјала, дрвна, текстилна, прехрамбена, графичка, 
дуванска) изразити су загађивачи средине. Предузећа ових грана мораће при изградњи и у 
даљем раду да обезбеде заштиту вода од загађивања. 
 
 Потребно је предвиђање ризика планираних активности на подручју Града нарочито 
за опасне, отровне и друге процесе и материје као и поступака или изградње објеката који 
могу бити извори загађења или ризика. 

 
За све објекте и постројења који могу бити узрок удеса III/IV и II/III нивоа ( према 

анализи вулнерабилности) потребно урадити процену ризика која би била основа за израду 
планова заштите (на нивоу предузећа и на нивоу Града). Проценом је потребно обухватити и 
објекте и постројења у којима је могући ниво удеса I и II, с тим да анализа опасности 
обухвати сва хазардна својства материја у процесу, као и концентрације од значаја.  

Анализа и процена ризика има за циљ да идентификује и квантификује подручје где 
потенцијално може доћи до настанка хемијског удеса што је значајан предуслов за адекватно 
планирање превенције, припреме, реаговања на удес и санације последица. Процена пружа и 
довољно релевантних података за процес управљања ризиком.  

 
5.3.12. ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
Праћење стања животне средине треба остварити обавезним успостављањем 

мониторинга према посебним методама за праћење прекограничног загађивања и то степена 
загађености ваздуха, земљишта, биодиверзитета, шума, воде, међународних вода, 
климатских промена, озонског омотача, јонизујућег зрачења, као и преузимањем обавеза из 
међународних уговора.  

 
Имајући у виду карактеристике подручја града Новог Сада потребно је формирати 

информациони систем за заштиту животне средине, успоставити мониторинг и формирати 
базе података за следеће загађиваче и активности које се дешавају у животној средини на 
широј територији града: 

Систем мониторинга животне средине је значајна активност за успостављање 
континуираног осматрања, мерења, процене и пружања брзе информације о променама у 
животној средини, а укључује анализе података, као што су сакупљање временских серија 
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података, класификацију објеката животне средине или идентификацију хазардних 
супстанци базирану на измереним подацима. 

  Контрола загађивача 
 

  Код концентрисаних загађивача потребно је извршити мерења отпадних вода, 
отпадних гасова и отпада. Подаци ових мерења треба да послуже за санацију стања, а база 
података за прорачуне пројектовања система за пречишћавање отпадних вода и гасова и 
санацију насталог отпада, као и за информисање и едукацију грађана из ове области. 

 
  Отпадне воде 
  Мониторинг комуналних и индустријских отпадих вода треба успоставити ради бољег 
и лакшег управљања будућим системом за пречишћавање комуналних и индустријских 
отпаданих вода и сазнања о утицају индустријских отпадних вода при испуштању у градску 
канализацију, као и сепаратног пречићавања индустријских отпадних вода ради контроле 
рада тих постројења и утицаја пречишћених вода на околину. 

  Отпадни гасови 
  Мониторинг треба да се врши ради процене аерозагађења на основу мерених или 
процењених података и добијања информација о загађујућим материјама које доспевају у 
атмосферу и концентрацији око извора загађивања амосфере, као и за процену утицаја на 
околину постројења у акцидентним ситуацијама. 
 
 
  Отпад 

Мониторинг отпада треба вршити ради изналажења оптималних варијанти за 
решавање санације насталог отпада. Увођењем контроле отпада спречава се појава дивљих 
депонија (сметлишта), омогућује се газдовање отпадом као секундарним сировинама, 
контролише се опасан отпад (индустријски и медицински) и његово безбедно одлагање или 
спаљивање. 

 
  Контрола аерозагађења: 
а. Од саобраћаја. Контрола на садржај олова, бензена, азотних оксида и угљен-моноксида.  

б. Контрола имисије свих загађујућих материја које се могу појавити из индустрије и/или 
индивидуалних ложишта (у овом случају првенствено сумпорни оксиди и чађ). 
Формирати оптимална мерна места за ову врсту аерозагађења.  

 Контрола буке  
а. Од саобраћаја. Подаци ће послужити за заштиту од буке која потиче од саобраћаја, 

изградњом било адекватног зеленог појаса или физичких препрека примерено околном 
простору. 

б. грађевинска бука и 
ц. индустријска бука: бука и вибрације (утврђивање броја и положаја мерних места, врста 

мерења и учесталости мерења). 

 Контрола подземних вода.  
а. Ова контрола се мора организовати првенствено око садашње депоније (сметлишта), како 

би се утврдиле последице депоновања комуналног и индустријског отпада на ширем 
простору. 

б. Процена загађења подземних вода код насеља код којих није изграђења канализација. 
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Контрола површинских вода Дунава и Канала ДТД и седимента на локалитету подручја 
Новог Сада у близини садашњих изворишта (Штранд, Петроварадинска ада и Ратно острво), 
као и узводно од Новог Сада (ради добијања података о квалитету овог ресурса за 
евентуално будуће снабдевања града са водом из површинског захвата или инфилтрације ове 
воде у некој од заштићених погодних зона ради добијања квалитетне подземне воде за 
снабдевање града водом за пиће). 

Контрола подземних вода у близини изворишта вода за пиће Новог Сада (Штранд, 
Петроварадинска ада и Ратно острво). 

Отпадни гасови.  
Мониторинг треба да се врши ради процене аерозагађења у Граду и околини на 
основу мерених или процењених података и добијања информација о загађујућим 
материјама која доспевају у атмосферу и концентрацији око извора загађивања 
амосфере као и за процену утицаја на околину постројења у акцидентним 
ситуацијама. 

Контрола хране и воде  
 

1. Контрола хране на зеленим пијацама (на садржај пестицида, средстава за раст итд.) и у 
продавницама (да ли квалитет одговара прописаним стандардима). 

2. Контрола воде за пиће (вода из водовода, вода из околних извора и јавних бунара у 
граду, флаширана-стона вода, минерална вода).  

 

Контрола заштићених подручја 
1. Контрола Националног парка “Фрушка Гора”, 
2. Контрола Ковиљског рита, 
3. Контрола Петроварадинског-Карловачког рита. 
 

Зелене површине 
1. Катастар дрвећа, 
2. Катастар зелених површина,  
3. Катастар паркова, 
4. Ниво пошумљености. 
 

Заштита животне средине и здравље 
 
1. Контрола воде за рекреацију. Контрола плаже “Штранд” и градских базена. 
2. Обавештавање становништва о УВ зрачењу у току лета. 
3. Остале активности везане за животну средину и здравље (нпр. обавештавања грађана о 

утицају климатских промена на здравље, појава полена итд.) 
 

Појава штеточина на подручју града 
 

Прикупљање потребних података за уништавање комараца, крпеља, пацова, итд. 
 
 Еколошки консалтинг 
На основу расположивих података из овако формираног информационог система могуће је 
формирати еколошки консалтинг у правцу формирања нпр: 

• регионалног еколошког програма 
• локалног еколошког програма 
• акционог плана 
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Процена утицаја на животну средину 

 
Из расположивих података о загађивачима (концентрисаним и расутим) може се урадити 
процена утицаја на животну средину. На основу свих података користећи информациони 
систем из заштите животне средине територије Новог Сада могуће је предвидети, спречити 
еколошке катастрофе, код оштећених еколошких система донети оптималне мере за санацију 
и рекултивацију. Правилном анализом података могуће је прописивањем одговарајућих мера 
обезебедити еколошку безбедност подручја Новог Сада. 
 

Предвиђање промена параметара квалитета животне средине на подручју Града 
Новог Сада 

 
 У оквиру ове активности анализирају се структурe података које се формирају у 
процесима мониторинга и аквизиције података о стању и квалитету животне средине и 
примени познатих и/или развијених модела предвиђања. Овај сегмент обезбеђује подлоге за 
превентивно деловање на поједине елементе животне средине и на процесе који могу 
довести до поремећаја у еколошкој равнотежи, а треба да омогући: 

- стратегијско планирање заштите и унапређења животне средине, 
- тактичко планирање активности на заштити животне средине и  
- оперативно планирање извођења појединих поступака и метода заштите животне 
средине, односно могућност планиране интервенције у смеру побољшања квалитета 
сваког од основних елемената животне средине. 

 Такви подаци омогућавају диференциран прилаз са становишта штетности, приоритета и 
могућности спречавања угрожавања животне средине.  

На основу свих података, користећи информациони систем заштите животне средине 
могуће је предвидети, спречити еколошке катастрофе и утврдити оптималне мере за 
санацију и рекултивацију. 

 Подаци о стању и квалитету животне средине првенствено треба да буду усмерени на 
формирању информационих основа за функционисање система, што значи планирано и 
перманентно формирање записа у бази података система о измереним и утврђеним 
вредностима параметара квалитета свих елемената животне средине. То, такође имплицира 
трајну обавезу за све субјекте који учествују јер се вредности параметара мере и утврђују на 
терену (на прецизно утврђеним местима и по јасно дефинисаној процедури), а за сваки 
уписани податак се преузима одговорност пред јавношћу. Резултати примена средстава 
информационе технологије у овом процесу треба да буду: 

- временска слика стања квалитета земљишта, 
- временска слика стања квалитета воде, 
- временска слика стања квалитета ваздуха, 
- временска слика појава штеточина, инсеката и узрочника болести, 
- временска слика стања квалитета намирница и хране и 
- временска слика стања градске буке по врсти и интензитету. 

Основа за сваку од поменутих временских слика представља мапу циљног подручја на 
којој би се јасно видела сва мерна места и сви други битни елементи, закључно са 
вредностима измерених и утврђених параметара квалитета животне средине у било ком 
временском пресеку. 
Примена средстава информационе технологије укомпонованих у кореспондентни 
информациони систем, у овом случају треба да се развија у 3 основна правца: 
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1. Анализа стања животне средине и утврђивање критичних параметара 
 
Ова аутоматизована активност, примарно, треба да се одвија на основама које се обезбеђују 
у процесима мониторинга и аквизиције података о стању и квалитету животне средине. 
При томе се подразумева перманентна анализа стварних (измерених и утврђених) 
вредности параметара квалитета животне средине (анализа садржаја базе података) и 
њихово упоређивање са еко-еталонима уз утврђивање критичних вредности параметара 
(оних вредности појединих параметара које недопустиво одступају од стандардима 
прописаних, или имају тренд који води ка области недопуштених вредности). 
Као резултат такве анализе добијају се подлоге и смернице за превентивно деловање на 
елементе животне средине и уклањање узрока негативних трендова примена, а 
истовремено и подлоге за корективне активности чији је циљ поправљање стања елемената 
животне средине чија је природна равнотежа нарушена. 
 
Узроци и узрочници негативних промена у животној средини и њеном квалитету, као и 
њихова идентификација, имају посебно важно место у свим информационим системима у 
служби заштите и унапређења животне средине. Сви потенцијални узрочници негативних 
промена у животној средини и њеном квалитету (загађивачи) морају бити каталогизирани и 
прецизно алоцирани у простору, а формирање и одржавање каталога загађивача сматра се 
системским поступком (који се одвија безусловно, на сличан начин као што се врши 
успостављање и одржавање стандарда квалитета животне средине). 
 
2. Припрема и извођење превентивних активности заштите животне средине 
 
Превентивне активности на заштити животне средине се припремају и извршавају на 
основу предвиђања промена стања животне средине, и посредно, на основама анализе 
стања и квалитета животне средине. Припреме и извођење превентивних активности на 
заштити животне средине треба да обухватају: 

- обликовање оперативног плана превентивних активности заштите животне средине, 
- израду планова превентивног деловања на појединачним локалитетима, 
- израду планова потребних ресурса за планиране превентивне активности на заштити 
животне средине, 

- припрему неопходне оперативне документације за извођење превентивних 
активности, 

- израду подлога за надзор и контролу извођења превентивних активности заштите и 
- контролу квалитета извршених поступака рада на заштити животне средине. 

Сигнал за припрему и извођење превентивних активности заштите животне средине је 
резултат предвиђања промена стања животне средине или постојање негативног тренда у 
промени вредности неког од параметара главних елемената животне средине, што никако 
не значи да је неки од параметара животне средине попримио недозвољене вредности.  
 
3. Припрема и извођење корективних активности у циљу поправљања стања 
 животне средине 
 
Корективне активности на плану поправљања стања и  квалитета животне средине се 
припремају и извршавају на основу анализе параметара стања и на основу евидентиране и 
утврђене критичне вредности неког од параметара основних елемената животне средине. 
Припрема и извођење корективних активности у  циљу поправљања стања животне 
средине, при томе, обухватају: 

-  обликовање оперативног плана корективних активности заштите животне средине, 
-  израду планова корективног  деловања на појединачним локалитетима, 
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-  израду планова потребних ресурса за корективне активности на попрвљању животне 
средине, 

- припрему неопходне оперативне документације за извођење корективних активности, 
- контролу квалитета извршених поступака рада на заштити животне средине. 

 
Сигнализација за припрему и извођење корективних активности усмерених ка поправљању 
стања животне средине се обезбеђује из процеса анализе стања животне средине и 
утврђивања критичних вредности појединих параметара њеног стања.  

 
5.3.13. СМЕРНИЦЕ ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕШКИХ ПРОЦЕНА УТИЦАЈА 

ПЛАНОВА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
 
 

Законска обавеза да се стратешка процена утицаја ради за планове у области 
просторног и урбанистичког планирања и коришћења земљишта као и обавезе да локална 
самоуправа у оквиру својих права и дужности одређује врсте планова и програма за које се 
израђује стратешка процена утицаја на животну средину, Скупштина Града Новог Сада је 
полазећи од значаја планских докумената, као и идентификовања просторних целина које би 
могле бити угрожене, утврдила за које просторне и урбанистичке планове се ради стратешка 
процена утицаја на животну средину. 

Одлуком о одређивању врсте планова за које се израђује стратешка процена утицаја на 
животну средину прописано је да се стратешка процена утицаја на животну средину израђује 
за: 

-  просторни план Града Новог Сада, 
-  генерални план града Новог Сада, 
- генерални план насеља, 
-  план општег уређења и план генералне регулације. 
Поред наведених планова, стратешка процена утицаја на животну средину израђује се 

за планове детаљне регулације, којима се обухватају простори: 
-  заштићених природних добара и њихове заштитне зоне, 
-  радних зона, комуналних површина, енергетских објеката и ифраструктурних 
коридора, 

- за експлоатацију природних ресурса, 
-  обала и простора природних и вештачких водотока и акумулација, 
-  система за одбрану од великих вода, 
-  клизишта и 

-  угрожени ерозијом и бујицама. 

  У обухвату плана може се захтевати и израда Студије процене утицаја на животну 
средину на основу Закона о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", 
бр.135/2004 и 36/2009).  
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6. ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЛИТЕРАТУРА 
 
ПРОПИСИ  
 
Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009 и 72/2009);  

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине ("Службени 
гласник РС", број 135/2004); 

Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 
36/2009);  

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 
135/2004);  

Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", број 36/2009); 

Закон о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/2009); 

Закон о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 36/2009); 

Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", број 36/2009); 

Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", број 36/2009); 

Закон о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности ("Службени гласник РС", 
број 36/2009);  

Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Службени гласник РС", број 36/2009);  

Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 65/2008 и 
41/2009);  

Закон о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр.72/2003 и 81/2009 – испр.); 

Закон о водама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 53/93, 67/93, 48/94, 54/96 и 101/2005);  

Закон о режиму вода (''Службени лист СРЈ'', бр. 59/98 и ''Службени гласник РС'', број 
101/2005); 

Закон о телекомуникацијама ("Службени гласник РС", бр. 44/2003, 36/2006 и 50/2009);  

Закон о заштити од пожара ("Службени гласник СРС", бр. 37/88, "Службени гласник РС", бр. 
53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005);  

Закон о шумама ("Службени гласник РС", бр. 46/91, 83/92,  53/93, 54/93, 60/93, 67/93, 48/94, 
54/96 и 101/2005);  

Закон о енергетици ("Службени гласник РС", број 84/2004); 
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Закон о превозу опасних материја ("Службени лист СФРЈ", бр. 27/90, 45/90, "Службени лист 
СРЈ" бр. 24/94, 28/96 и '' Службени гласник РС'', број 36/2009); 

Закон о промету експлозивних материја ("Службени лист СФРЈ", бр. 30/85, 6/89, 53/91, 
"Службени лист СРЈ", бр. 24/94, 28/96, 68/2002 и 101/2005); 

Закон о хемикалијама ("Службени гласник РС", број 36/2009); 

Закон о експлозивним материјама, запаљивим течностима и гасовима ("Службени гласник 
СРС", бр. 44/77, 45/85, 18/89, "Службени гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94 и 101/2005); 

Закон о санитарном надзору ("Службени гласник РС", бр. 125/2004);  

Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката 
за које се може захтевати процена утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 
114/2008); 

Правилник о критеријумима за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја 
("Службени гласник РС", број 54/92); 

Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја 
("Службени гласник РС", број 12/95); 

Правилник о изградњи постројења за течни нафтни гас и о ускладиштавању и претакању 
течног нафтног гаса ("Службени лист СФРЈ", бр. 24/71 и 26/71); 

Правилник о изградњи постројења за запаљиве течности и о складиштењу и претакању 
запаљивих течности ("Службени лист СФРЈ", број 20/71); 

Правилник о изградњи станица за снабдевање горивом моторних возила и о складиштењу и 
претакању горива ("Службени лист СФРЈ", број 27/71); 

Правилник о категоризацији заштићених природних добара ("Службени гласник РС", број 
30/92); 

Правилник о садржини студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник 
РС", број 69/2005); 

Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање 
обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", 
број 69/2005);  

Правилник о дозвољеном нивоу буке у животној средини ("Службени гласник РС", број 
54/92); 

Правилник о граничним вредностима, методама мерења имисије, критеријумима за 
успостављање мерних места и евиденцији података ("Службени гласник РС", бр. 54/92, 30/99 
и 19/2006); 

Правилник о техничким условима и нормативима за безбедан транспорт течних и гасовитих 
угљоводоника магистралним нафтоводима и гасоводима и нафтоводима и гасоводима за 
међународни транспорт ("Службени лист СФРЈ", број 26/85);  
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Правилник о методологији за процену опасности од хемијског удеса и од загађивања 
животне средине, мерама припреме и мерама за отклањање последица ("Службени гласник 
РС", бр. 60/94 и 63/94); 

Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода ("Службени 
гласник СРС, бр. 47/83, 13/84 и "Службени гласник РС", број 46/91); 

Правилник о опасним материјама у водама ("Службени гласник СРС", број 31/82 и 
"Службени гласник РС", број 46/91 ); 

Уредба о класификацији вода ("Службени гласник СРС", бр. 5/68 и 33/75); 

Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Службени лист СРЈ" бр. 42/98, 44/99); 

Правилник о условима које мора да испуњава вода за пиће ("Службени гласник СРС", број 
26/77). 




