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1 УВОД 

1.1 ПОДАЦИ О НОСИОЦУ ПОСЛА 

Носилац пројекта  Општина Инђија 

Aдреса Цара Душана 1, 22320 Инђија 

Teлефон/факс  +381 22 560 012 

E‐mail tijana.dosen@indjija.net 

Матични број  08027536

ПИБ  102198438

Овлашћено лице и функција  Тијана Дошен 

 

1.2 ОСНОВЕ  ЗА  ИЗРАДУ  СТУДИЈЕ  О  ПРОЦЕНИ  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ 
СРЕДИНУ 

Студија о процени утицаја на животну средину подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ 
је  део  техничке  документације,  која  се  ради  као  наставак  претходно  урађеног  Пројекта  за 
грађевинску дозволу. 

Непосредан повод за израду Студије  је Решење којим се утврђује потреба процене утицаја и 
одређује  обим  и  садржај  студије  о  процени  утицаја  на  животну  средину  пројекта  изградње 
подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ у општини Инђија на к.п. бр. 334, 335/7, 336, 338, 
718/2, 466, 467/1, 468, 503, 501/2, 504, 505/1, 505/3, 539, 549/2, 550/2, 718/1, 558, 559/1, 557, 
559/2, 555, 2006, 2007/1, 2007/2 и 2008/1 КО Стари Сланкамен, к.п. бр. 2798, 2838, 2872, 2880, 
2890, 2907, 2907, 2914, 2976/1, 2976/2, 2997, 2998/1, 3037, 3078, 3098/1, 3181, 3229, 3230, 3233/1, 
3249, 3274/2, 3274/3, 3275/1, 3275/2, 3306, 3310, 3312, 3323, 3467, 3468, 3469, 3499, 3577, 3578, 
3675,  3689,  3709/1,  3724/1,  3730/27,  3731/1,  3733/1,  3735/1,  3737/1,  3737/2,  3738,  3744/1, 
3744/19, 3744/21, 3747/17, 3748/25, 3748/43, 3749/19, 3750, 3779, 3802, 3943, 3959, 3976, 4009, 
4044, 4045, 5818/2, 5818/3, 5818/5, 5845, 5846, 5886 и 588 КО Нови Сланкамен и к.п. бр. 2195 КО 
Нови Карловци, које је донела Општина Инђија, Одељење за урбанизам, комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине. 

Изради ове Студије претходила је израда идејног решења (Институт за водопривреду „Јарослав 
Черни“  АД),  на  основу  кога  је  започет  поступак  Обједињене  процедуре  код  Одељење  за 
урбанизам,  комунално стамбене послове и  заштиту животне средине општине Инђија. На  тај 
начин су прибављени локацијски услови, и у оквиру њих услови надлежних предузећа и јавних 
установа, који заједно представљају основне подлоге коришћене при изради овог пројекта. 

Техничким  решењем  изградње  подсистема  за  наводњавање  „Нови  Сланкамен“  у  општини 
Инђија  је  сагледана  установљена  траса  и  локације  грађевинских  објеката,  пре  свега  са 
становишта: 

 геодетских радова, 

 детаљног сагледавања катастарских подлога, 

 избора цевног материјала, 

 дефинисања арматуре и опреме, 

 техничких услова за изградњу цевовода, и 

 предмера и предрачуна радова. 

С  обзиром  да  се  ограничавајући  параметар  за  интензивирање  пољопривредне  производње 
огледа у сезонској промени климатских услова, а посебно у распореду и количини падавина у 
току вегетације биљака, Пројектом изградње подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ у 
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Инђији, дефнише се техничко решење проблема непредвидивости производње, а самим тим и 
оставрених  прихода,  које  ће  уз  неопходне  радове  на  изградњи објеката  који  чине  систем  за 
наводњавање,  обезбедити  услове  за  интензивно  бављење  пољопривредом,  увођењем 
наводњавања као редовне агротехничке мере, на површинама предвиђеним за заливање. 

Посебни циљеви заштите животне средине пре свега обухватају следеће: 

 обезбеђивање  услова  за  очување  и  рационално  коришћење  природних  ресурса 
(земљишта и воде), 

 имплементација чистих технологија, 

 смањивање  неконтролисаних  испуштања  загађујућих  и  токсичних  материја,  и  даља 
деградација животне средине, 

 смањење количине отпада, прерада и рециклажа отпада, 

 санирање загађених делова животне средине и деградираних простора,  

 очување природних екосистема и биодиверзитета. 

Циљ израде Студије о процени утицаја на животну средину је да се анализира и оцени квалитет 
чинилаца животне средине и њихова осетљивост на одређеном простору и међусобни утицај 
постојећих и планираних активности, предвиде непосредни и посредни штетни утицаји пројекта 
на чиниоце животне  средине,  као и мере и услови за  спречавање, смањење или отклањање 
штетних  утицаја  на  животну  средину  и  здравље  људи  у  току  експлоатације  објеката  који  су 
предмет пројекта изградње подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ у Инђији. 

Смернице рада на Студији дате су Законом о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 
72/2009, 81/2009 – испр, 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 
– одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2015, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – други закон и 
9/2020), Законом о заштити животне средине  („Службени гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 
36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон и 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018‐ други 
закон  и  95/2018‐  други  закон),  Законом  о  процени  утицаја  на  животну  средину  („Службени 
гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009) и Правилником о садржини студије о процени утицаја на 
животну  средину  („Службени  гласник  РС“,  бр.  69/2005).  Такође,  поред  литарутуре  и  наше 
законске регулативе коришћене су и стране публикације и препоруке. 

2 ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

Земљиште  на  коме  је  предвиђена  изградња  подсистема  за  наводњавање  „Нови  Сланкамен“ 
лежи  на  високом  терену  изнад  десне  обале  Дунава,  али  је  по  карактеру  већим  делом 
равничарско. Подсистем се налази на око 15 km североисточно од центра Инђије, углавном на 
територији  села Нови Сланкамен,  али мањим делом залази  у  атар Нових Карловаца  (пумпна 
станица на Дунаву и већи део главног цевовода градиће се на територији катастарске општине 
Стари  Сланкамен,  али  у  њој  нема  заливаних  површина).  Југоисточну  границу  чини  деоница 
државног  пута  IIа  реда  бр.  126,  између  Нових  Карловаца  и  Новог  Сланкамена,  али  нема 
паралелног вођења ни укрштања са овим путем. 

Површина  обухваћена  Пројектом  је  регулисана  Планом  детаљне  регулације  подсистема  за 
наводњавање  „Стари  Сланкамен“  и  „Нови  Сланкамен“  у  општини  Инђија,  ЈП  „Завод  за 
урбанизам Војводине“ Нови Сад, 2018. година. 

Према поменутом ПДР‐у, пољопривредно земљиште у обухвату Пројекта, чине површине које 
се могу користити за пољопривредну производњу и не могу се користити у друге сврхе осим у 
случајевима и под  условима  утврђеним Законом о пољопривредном  земљишту, Просторним 
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планом  општине  Инђија,  као  и  основама  заштите,  коришћења  и  уређења  пољопривредног 
земљишта. 

Правила за уређење и изградњу на пољопривредном земљишту чији се део налази у обухвату 
Плана су дефинисана у Просторном плану општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, 
број 7/12). 

 
Извор: Google Earth 

Слика 1. Микролокација подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ 

У  обухваћеном  пројектном  подручју  од  саобраћајне  инфраструктуре  налазе  се  одређени 
капацитети  друмске‐путне  инфраструктуре  различитог  хијерархијског  нивоа.  Пројекат  такође 
захвата и део акваторије међународног пловног пута – реке Дунав. Пумпна станица за захватање 
воде за наводњавање ће бити постављена у кориту реке Дунав. 

Катастарске  парцеле  на  којима  су  предвиђени  објекти  подсистема  за  наводњавање  „Нови 
Сланкамен“ су дате у наредној табели. 

Табела 1. Катастарске парцеле предвиђене за изградњу објеката подсистема за наводњавање „Нови 
Сланкамен“ 

Катастарска општина Катастарске парцеле

К.О. Стари Сланкамен 

Пумпна станица: к.п. бр. 334

Главни цевовод: к.п. бр. 334, 335/7, 336, 338, 718/2, 466, 467/1, 468, 503, 
501/2, 504, 505/1, 505/3, 539, 549/2, 550/2, 718/1, 558, 559/1, 557, 559/2 и 
555 

Дистрибутивна мрежа: к.п. бр. 2006, 2007/1, 2007/2 и 2008/1 

К.О. Нови Сланкамен 
Главни цевовод: к.п. бр. 3738, 3737/2 и 3749/19

Резервоар: к.п. бр. 3749/19 

КРЧЕДИН 

НОВИ СЛАНКАМЕН 

НОВИ КРАЛОВЦИ 

СТАРИ СЛАНКАМЕН 
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Катастарска општина Катастарске парцеле

Дистрибутивна мрежа: к.п. бр. 2798, 2838, 2872, 2880, 2890, 2907, 2907, 
2914, 2976/1, 2976/2, 2997, 2998/1, 3037, 3078, 3098/1, 3181, 3229, 3230, 
3233/1, 3249, 3274/2, 3274/3, 3275/1, 3275/2, 3306, 3310, 3312, 3323, 
3467, 3468, 3469, 3499, 3577, 3578, 3675, 3689, 3709/1, 3724/1, 3730/27, 
3731/1, 3733/1, 3735/1, 3737/1, 3737/2, 3744/1, 3744/19, 3744/21, 
3747/17, 3748/25, 3748/43, 3750, 3779, 3802, 3943, 3959, 3976, 4009, 4044, 
4045, 5818/2, 5818/3, 5818/5, 5845, 5846, 5886 и 5887 

К.О. Нови Карловци  Дистрибутивна мрежа: к.п. бр. 2195

3 ОПИС ПРОЈЕКТА 

3.1 ИСТОРИЈАТ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

За даљи развој пољопривреде у општини Инђија постоји неколико лимитирајућих фактора, од 
којих је најкомплекснији онај везан за водопривреду, пре свега у домену коришћења и заштите 
земљишта и вода. 

Решење ове проблематике би омогућило ширу и квалитетнију биљну производњу као основу за 
даљи развој агрокомплекса, односно укупног привредног и друштвеног напретка општине у 21. 
веку. У том оквиру, посебан значај би имало побољшање услова за воћарску и виноградарску 
производњу, с обзиром да ратарски, повртарски и сточарски припадајући комплекс прераде већ 
имају важну улогу у привреди општине. Највећи део земљишта се користи за обраду, с тим што 
је у садашњим условима, због неуређеног водно‐ваздушног режима земљишта, пољопривредна 
производња веома неизвесна. 

Такође, треба истаћи да се подручје општине Инђија одликује малим специфичним отицањима 
и да  је  генерално веома сиромашно водом. Посматрана територија обухвата слабо развијену 
хидрографску  мрежу,  са  мањим  бројем  водотока,  међу  којима  су  најзначајнији:  Патка, 
Комаревац и Љуково. Нажалост, до сада је мало тога учињено да се изградњом водопривредних 
система  поправи  природан  режим  вода.  Поред  тога,  одсуство  било  каквог  пречишћавања 
отпадних  вода  насеља  на  сливу  узрокује  веома  лоше  стање  квалитета  воде,  поготово  у 
маловодном делу године. 

Карта погодности земљишта за наводњавање указује на значајан проценат земљишта погодног 
за  наводњавање  на  територији  општине.  Довољне  количине  воде  за  потребе  комплетног 
наводњавања земљишта се не могу обезбедити из садашњих микроакумулација, али зато Дунав 
обилује водним потенцијалом током целе године. 

3.2 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Претходном  студијом  оправданости  наводњавања  пољопривредних  површина  у  општини 
Инђија, коју је 2011. године израдио Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, утврђено је да 
ће се снабдевање водом за потребе наводњавања пољопривредних површина на територији 
општине Инђија обезбедити захватањем вода Дунава са више црпних постројења и њиховим 
потискивањем  до  предвиђених  нивоа  у  прихватним  компензационим  резервоарима. 
Предвиђена  је  изградња  пет  основних  подсистема  –  Чортановци,  Крчедин,  Патка,  Стари 
Сланкамен  и  Нови  Сланкамен  (Слика  2).  Сваки  од  подсистема  има  своју  црпну  станицу  и 
резервоарски простор. 

Општина Инђија је радове на изградњи система за наводњавање започела израдом пројектне 
документације која обухвата пољопривредне површине које се налазе на територији КО Нови 
Сланкамен. Решењем које  је усвојено у оквиру Претходне студије оправданости, овај простор 
покривају  подсистеми  „Нови  Сланкамен“  и  „Стари  Сланкамен“.  Како  је  дошло  и  до  увећања 
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територија  које  се  налазе  у  обухвату  ових  подсистема,  дато  техничко  решење  је  приликом 
израде пројектне документације вишег степена прегледано и даље разрађено. 

 
Слика 2. Диспозиција подсистема за наводњавање пољопривредних површина на територији општине 

Инђија 

Сваки  од  подсистема  има  своју  пумпну  станицу  и  резервоарски  простор.  Капацитет  пумпних 
станица и величина резервоарских простора је оптимизован тако да постоји изравнање дотицаја 
воде са изворишта и потреба система наводњавања у периодима највеће потрошње. 

У  току  разраде  концепције  заједничких  система  за  наводњавање  узете  су  у  обзир  следеће 
околности: 

 надморска висина терена на коме се парцеле налазе, 

 трасе за полагање главних цевовода и цевовода дистрибутивне мреже; 

 локације и број резервоара. 

Све  наведено  директно  утиче  на  карактеристике  објеката  и  опреме  која  су  део  изабраних 
решења  (нпр.  капацитет  пумпних  агрегата,  називни  притисак  и  материјал  цевовода, 
карактеристике електро опреме и сл.) и, коначно, на трошкове изградње, погона и одржавања. 

У циљу помирења набројаних фактора, прихваћено је раздвајање простора на два подсистема, 
чији  положај  и  коначни  обухват  приказује  Слика  3.  Осим  деобе  простора  на  два  независна 
подсистема, спроведена  је и додатна подела Подсистема „Нови Сланкамен“ на две висинске 
зоне  ради  оптимизације  потрошње  електричне  енергије.  Примењеном  декомпозицијом  су 
остварени  позитивни  техничко‐екомонски  ефекти,  у  које  треба  урачунати  и  могућност  фазне 
градње. 

Израда пројектне документације  за подсистеме  за наводњавање „Нови Сланкамен“ и  „Стари 
Сланкамен“  се  одвија  паралелно,  а  очекује  се  да  ће  и  изградња  ових  подсистема  дешавати 
истовремено. 
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Слика 3. Подела простора на подсистеме 

3.3 КОНЦЕПТ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 

Подсистем „Нови Сланкамен“ је лоциран на падинама Фрушке горе и спушта се у равничарски 
део Општине Инђија до насеља Нови Сланкамен и пута ка Инђији. То је традиционално воћарски 
крај, са великим бројем воћњака који се сваке године повећава. Педолошки састав земљишта 
посматраног подручја је изузетно повољан, са великим уделом високопродуктивног чернозема. 

Диспозиција подсистема за наводњавање пољоприведних површина „Нови Сланкамен“ је дата 
на следећој слици. 

С  обзиром  да  се  ограничавајући  параметар  за  интензивирање  пољопривредне  производње 
огледа у сезонској промени климатских услова, а посебно у распореду и количини падавина у 
току  вегетације  биљака,  техничим  решењем  изградње  система  за  наводњавање  „Нови 
Сланкамен“, дефнише се техничко решење проблема непредвидивости производње, а самим 
тим и оставрених прихода, које ће уз неопходне радове на изградњи објеката који чине систем 
за  наводњавање,  обезбедити  услове  за  интензивно  бављење  пољопривредом,  увођењем 
наводњавања као редовне агротехничке мере, на површинама предвиђеним за заливање које 
се налазе у оквиру овог система. 
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Слика 4. Подсистем за наводњавање „Нови Сланкамен“ 

Пројектом  подсистема  за  наводњавање  „Нови  Сланкамен“  дефинисано  је  техничко  решење 
којим  ће  задовољити  потребе  за  водом  на  2.021  ha  бруто  пољопривредних  површина  под 
различитим биљним културама, ситуираних у деловима катастарских општина Стари Сланакмен, 
Нови Сланкамен и Нови Карловци. 

Пројекат изградње подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“, који је тема ове Студије о 
процени утицаја на животну средину, целовито обрађује две фазе пројекта: 

 фаза  I  (водозахватна  пумпна  станица,  главни  цевовод  и  резервоар,  све  са  основном 
хидротехничком, машинском и електро опремом за пумпање и транспорт воде) и  

 фаза II (дистрибутивна мрежа са пратећом опремом за расподелу воде из резервоара до 
корисника)  –  снабдевање  водом  подсистема  за  наводњавање  „Нови  Сланкамен“, 
односно  пољопривредних  површина,  ситуираних  у  катастарским  општинама  Стари 
Сланкамен, Нови Сланкамен и Нови Карловци. 

Подела на фазе ће омогућити повољнију временску расподелу финансијских средстава. 

Шематски приказ подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ дат је на Слици Слика 5. 

 
Слика 5. Шематски приказ подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ 

Корисници 

Укупна 
висина 
пумпања 

Резервоар

Главни 
цевовод 

Водозахват 
Дунав 

Дистрибутивни 
цевовод

I ФАЗА 
II ФАЗА 
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ВОДОЗАХВАТНА ПУМПНА СТАНИЦА НА ДУНАВУ 

Пројектовани  капацитет  водозахвата  и  пумпне  станице  износи  942  l/s,  а  просечна  годишња 
количина за захватање износиће 4,34 мил. m3. Висина дизања агрегата је око 164 m, а снага за 
прикључење  објекта  око  2.340  kW.  Водозахватна  пумпна  станица  ће  бити  опремљена 
адекватном хидро‐машинском и електро опремом. 

Трансформаторска  станица  биће  смештена  у  засебном  делу  машинске  хале  објекта  пумпне 
станице. У том делу биће два одељења, по једно за смештај трансформатора и једно за развод 
високог и ниског напона. 

Хидро‐машинска и електро опрема пумпне станице (пумпни агрегати, колекторске цеви, посуде 
за  заштиту  од  хидрауличког  удара,  мерач  протока,  трансформатори,  разводно  постројење, 
електро ормани, дизалице, итд.) смештени су у халу унутрашњих димензија 10,6×11,6 m. Висина 
машинске хале је 7 m. 

При избору локације водило се рачуна о условима течења у реци, безбедном прилазу возила, 
проблемима  везаним  за  нанос  и  хидрауличким  условима  који  владају  на  усису.  Погодна 
локација пронађена је на парцели к.п. 334 к.о Стари Сланкамен, оквирно на стационажи 1+218 
km Дунава (Слика 6). На локацији водозахвата и пумпне станице је низ објеката за регулацију 
корита Дунава, па се ВПС гради у средини наперског поља, на линији која спаја крила два напера 
а која представља линију будуће обале. 

 
Слика 6. Положај пумпне станице на Дунаву 

Пумпна станица  је  самосталан објекат у небрањеном подручју,  који ће се  градити по методи 
отвореног бунара („кесон“). За овакве објекте није потребно насипање терена и градња објекта 
на насипу изнад коте великих вода. Није потребна ни изградња приступне рампе изнад 100‐
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годишњег  водостаја  јер  је  у  већем  делу  године  могућ  несметан  приступ  кретањем  у  нивоу 
постојећег терена. 

У јулу и августу, када систем ради пуним капацитетом, приступ до објекта ретко ће бити спречен 
(у просеку једанпут у 30 година, и то у кратком трајању). У априлу месецу систем ће радити у 
просеку  око  7h  дневно,  те  краће  радно  време  носи  мању  вероватноћу  појаве  неочекиваних 
кварова  у  пумпној  станици.  Поред  тога,  иако  је  директан  људски  рад  потребан  у  неким 
ситуацијама, већина предвиђених и непредвиђених појава у раду пумпне станице, биће лако 
установљене и отклоњене захваљујући опреми за даљинско управљање, јављање и контролу. 

Водозахватна цев  је у саставу пумпне станице и представља прву карику у ланцу снабдевања 
водом пољопривредних  површина.  При  избору  положаја  цеви  водило  се  рачуна  о  условима 
течења  у  реци,  безбедном  прилазу  возила,  проблемима  везаним  за  нанос  и  хидрауличким 
условима  који  владају  на  усису.  Да  би  се  спречила  могућност  оштећења,  уливна  глава  је 
постављена на 0,5 m испод усвојене минималне коте воде  у Дунаву  за дати потез  (71 mnm), 
водећи рачуна да цев буде издигнута изнад речног дна како би се спречило увлачење вученог 
наноса у црпилиште. Челична решетка на почетку усисне цеви спречава улаз предмета већих 
димензија. Појава леда не представља проблем за рад система с обзиром да не коинцидира са 
временом у коме је неопходан рад објекта. 

Водозахват ће се градити од полиестерских цеви, пречника 2.000 mm. Полагању цеви претходи 
насипање материјала који треба да обезбеди потребну стабилност водозахвата и одговарајућу 
коту. Изнад цеви биће заштита од леда и пловних објеката, у виду крупног каменог набачаја. 

СЕРВИСНИ ПУТ И ПЛАТО 

За генерални приступ до локације користиће се постојећи некатегорисани пут, којим се стиже од 
вишег терена до Дунава, чија се садашња обала налази на парцели 335/7 (к.о. Стари Сланкамен). 
Дужина сервисног пута до објекта је око 260 m, а ширина до 3 метра, с обзиром да је предвиђен 
за једносмерни саобраћај. Насипање ће се вршити само до коте 75,2 mnm. 

Приступни  пут  до  самог  објекта  градиће  се  у  нивоу  постојећег  терена  и  биће  подложан 
повременом  плављењу.  Коловозна  конструкција  ће  бити  формирана  набијањем  шљунка,  а 
затим полагањем одговарајуће бетонске подлоге. 

У зони пумпне станице, испред предње стране зграде, биће изведено проширење у виду платоа, 
димензија  15,5×20  m.  Овај  манипулативни  простор  служи  за  прилаз  и  оријентисање  возила 
испод дизалице, ради уношења и изношења опреме из објекта. 

Око објекта и платоа није предвиђена изградња ограде, јер се ван зграде не монтира опрема. 

ГЛАВНИ ЦЕВОВОД 

Транспорт  воде  од  водозахватне  пумпне  станице  до  резервоара  врши  се  помоћу  главног 
цевовода.  Избор  трасе  цевовода  условљен  је  конфигурацијом  терена  и  препрекама  у  виду 
природних или изграђених објеката. 

Главни цевовод се полаже испод атарског пута који повезује дунавску обалу и виши терен. 

Цевовод се изводи као јединствени објекат, без успутних потрошача, од челика заштићеног од 
корозије. Дужина цевовода је око 1.450 m, а пречник цеви је DN900. 

Цевовод ће бити постављен у ров са вертикалним страницама, ширине око 2 m, на дубини од 
минимално  100  cm  од  површине  терена.  Ископ  рова  ће  се  обављати  машински,  уз  ручно 
докопавање према потреби, а затрпава се уз набијање ради постизања неопходне збијености 
материјала. 



Студија о процени утицаја на животну средину подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ 

Институт  за  водопривреду  „Јарослав  Черни“  АД,   
2021. година 

13 

 

Цевовод на катастарској парцели 334 (к.о. Стари Сланкамен) напушта зграду пумпне станице, а 
затим  је  трасиран  испод  будућег  сервисног  пута,  који  ће  се  повезати  са  постојећим 
некатегорисаним путем на парцелама 336, 338, 718/2, 466, 467, 468/1, 468/2, 503, 501/2, 504, 
505/1, 505/3, 539, 549/2, 550/2, 718/1, 558, 559/1, 557, 559/2, 555 (све у к.о. Стари Сланкамен) и 
3738  и  3737/2  (к.о.  Нови  Сланкамен).  По  уласку  на  парцелу  3749/19  (к.о.  Стари  Сланкамен) 
потисни  цевовод  се  завршава  проласком  кроз  зграду  дистрибуционе  пумпне  станице  и 
преласком преко зида коморе резервоара. 

РЕЗЕРВОАР СА ДИСТРИБУЦИОНОМ СТАНИЦОМ 

У системима за наводњавање већих површина, резервоари најчешће имају следећу улогу: 

 њиховим присуством се постиже мањи напор пумпних агрегата, јер се њихова Q ‐ H крива 
одређује  према  сталном  протоку  и  опсегу  притиска  који  дефинишу  кота  воде  у 
црпилишту и кота воде у резервоару; свака од ових вредности се креће у уском опсегу од 
цца. 4 метра, па се лако дефинишу пумпе конкретно примењиве за дати опсег притиска; 
тако  се постиже висока ефикасност пумпања,  коју директно прати уштеда електричне 
енергије; 

 одржавање притиска у дистрибутивној мрежи у прорачунатим границама (у случају да 
вода из резервоара може гравитационо да  се допреми до корисника); 

 изравнање дневне потрошње – уколико је извориште мањег капацитета од потребног, 
из резервоара се допрема она количина воде (разлика) која недостаје. 

Знатна уштеда енергије може да се постигне изградњом резервоара на  терену, који би имао 
значајно већи капацитет акумулације воде у односу на потребе потрошача, из ког би се вода 
допремала  до  потрошача  под дејством  силе  гравитације.  У  овом  случају  тај  захтев  испуњава 
парцела 3749/19 к.о. Нови Сланкамен (Слика 7). 

У делу парцеле где је предвиђена изградња резервоара, коте терена су око 225 mnm. 

Приступ објекту  је могућ директно  са  атарског  пута на парцели 3737/2,  па ће повезивање  са 
главним цевоводом бити веома лако,  као и почетно развођење дистрибутивних цевовода из 
резервоара ка корисницима. 

 

Слика 7. Ситуациони план резервоара (к.п. 3749/19 к.о Нови Сланкамен) 
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За  градњу  је предвиђен  један  једнокоморни, армирано‐беотнски резервоар, дужине 110 m и 
ширине 35 m (облик резервоара је издужен због уравнотежења ископа и насипања потребних 
због значајног нагиба терена). Комора је разделним зидовима тако подељена да се обезбеди 
стално  кретање  воде,  од  излива  из  главног  цевовода  до  захвата  дистрибутивних  агрегата. 
Резервоар  је  конструктивно  решен  тако  да  обезбеди  исталожавање  нечистоћа  из  воде. 
Максимална дубина воде у резервоару је 4 m, са надвишењем зидова изнад воде од 0,5 m. 

Надвишење зидова резервоара у односу на парцелу је између 60 и 330 cm, те резервоар неће 
одударати од других постојећих или будућих објеката каквих има у близини. 

Непосредно  уз  комору  резервоара,  такође  на  парцели  3749/19,  градиће  се  зграда 
дистрибуционе  пумпне  станице,  која  има  подземни део,  спуштен  тако  да  усисне  корпе  буду 
испод најнижег нивоа у комори ради несметаног захватања воде. Надземни део чини машинска 
хала у оквиру које се налази и простор за рад и мокри чвор.унутрашњих димензија 8,5 × 10,5 m, 
висине 7,5 m. Затварачница ће бити опремљена арматуром потребном за рад дистрибуционих 
пумпних агрегата за све кориснике, што је условљено релативно равном конфигурацијом терена 
у обухвату подсистема. Капацитет бустер агрегата је Q = 30 l/s, са максималном висином дизања 
H = 41 m. За приступ до затварачнице ради монтаже и демонтаже опреме приликом редовног и 
ванредног одржавања, биће изграђен колски прилаз ширине 3 m, дужине 10 m, за прилаз возила 
до  затварачнице.  Колски  прилаз  директно  повезује  плато  испред  дистрибуционе  пумпне 
станице и локални пут на парцели 3737/2 к.о. Стари Сланкамен. 

ЦЕВОВОДИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ 

Цевоводи дистрибутивне мреже биће доминантно полагани испод атарских путева који пролазе 
предметним подручјем у обухвату подсистема „Нови Сланкамен“. 

Дистрибутивну мрежу чини систем цевовода дужине преко 45,1 km, чији се почетак налази у 
затварачници резервоара. Висинска разлика између терена на парцели за градњу резервоара и 
терена на коме се налази већина парцела корисника није довољна за гравитациону расподелу 
воде,  па  је  неопходно  бустер  агрегатима  постићи  довољан  радни  притисак  за  уређаје  за 
наводњавање. 

За  полагање  дистрибутивне  мреже  биће  доминантно  искоришћени  атарски  путеви  (јавне 
површине), на које належу све парцеле у обухвату подсистема. Пречник цеви биће од DN63 па 
до DN1100, све за називни притисак до 10 bar. 

Материјал за израду цевовода дистрибутивне мреже је полиестер (GRP) и HDPE, изабран након 
техно‐економске анализе. Крајњи корисници прикључиваће се на надземне хидранте, који ће 
бити постављани дуж мреже. Саставни део хидраната за прикључење корисника су водомери за 
мерење потрошње воде, што представља неопходну меру за наплату и рационалну потрошњу 
воде. 

ОПРЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 

Опрема за наводњавање није предмет Пројекта, али имајући у виду власничке односе, сетвену 
структуру,  величину  поседа  и  карактеристике  разматраног  подручја  (топографија,  типови 
земљишта, издужени облик и величина парцела), као најпогоднији начини заливања показали 
су  се  уређаји  за  заливање  орошавањем  помоћу  тифона  (са  или  без  рампе)  или  помоћу 
микропрскача (Слика 8, лево), и уређаји за заливање капањем (Слика 8, десно). 

Заливање  кап  по  кап  се  од  других  метода  наводњавања  разликује  по  томе  што  се  водом 
снабдева  само  део  земљишта  на  коме  биљка  расте.  На  овај  начин  су  губици  воде  значајно 
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смањени,  јер  је  смањено испаравање воде, што  утиче на  ефикасност  потрошње воде и цену 
крајњег производа. 

Систем заливања микро прскачима у основи користи исту технологију као и наводњавање кап 
по кап, с том разликом што се уместо капаљки користе микро прскалице. Отвори на прскалицама 
су већи него на капаљкама, тако да је осетљивост овог начина заливања на нечистоће у води 
мања. 

    

Слика 8. Заливање микропрскачима (лево) и кап ко кап (десно) 

Заливање  капањем  и  орошавањем  микропрскачима  пружа  могућност  остваривања  знатних 
уштеда воде, могуће је 24 часа у току дана, практично без ангажовања радне снаге, а постоји и 
веома важна могућност дозирања прецизних количина хранива заједно са водом. 

Заливање тифонима је присутно дуги низ година и користи се на поседима у приватној својини. 
У  питању  је мобилна  опрема  која  се може премештати  са  парцеле на  парцелу, што  посебно 
одговара нашој власничкој структури са уситњеним поседом на више различитих локација. 

3.4 ПРИКАЗ ВРСТЕ И КОЛИЧИНЕ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ЕНЕРГЕНАТА, ВОДЕ, 
СИРОВИНА 

3.4.1 МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБАН ЗА ИЗГРАДЊУ 

Објекти система за наводњавање „Нови Сланкамен“ могу се сврстати у две групе: 

• грађевински објекти са пратећом опремом: водозахватна пумпна станица на реци Дунав, 
резервоар са дистрибуционом пумпном станицом; 

• приступни пут и сервисни плато; 
• цевоводи са пратећим објектима и опремом. 

ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 

Највећу  заступљеност  има  армирани  бетон,  који  грађевинским  објектима  даје  потребну 
конструктивну стабилност и водонепропусност, а појављују се и фасадна опека, алуминијум и 
стакло  на  прозорима,  челик  и  жица  у  оградама,  дрво  и  цреп  као  конструкција  и  покривач 
кровова. При архитектонском обликовању машинских сала пумпних станица настојало се да се 
оствари континуитет са грађевинским објектима на подручју. 

Сви материјали у спољашњој обради су квалитетни и трајни, не мењају се кроз време и траже 
само минимум одржавања. Сличан приступ задржан је и при избору машинске и електро опреме 
у пумпним станицама. 
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ЦЕВОВОДИ 

Главни  цевовод  се  изводи  као  јединствени  објекат,  без  успутних  потрошача.  Укупна  дужина 
цевовода  је  око  1.450  m  а  цеви  су  пречника  DN900.  За  транспорт  воде  главним  цевоводом 
користиће се спирално‐варене челичне цеви за воду, са антикорозивном заштитом. 

Укупна дужина дистрибутивне мреже цевовода од резервоара до потрошача,  је око 45 km, а 
чине је цеви пречника од DN63 mm па на више, од полиестера (GRP) и HDPE материјала. 

За смештај неопходне арматуре цевовода већих пречника биће изграђени армирано‐бетонски 
шахтови, са  горњом плочом у нивоу терена у којима ће бити смештени умањивачи притиска, 
ваздушни  вентили,  испусти  и  секторски  затварачи.  Арматура  мањих  пречника  уграђиваће  се 
директно у тло, са заштитом од механичких утицаја саобраћаја у виду армирано‐бетонских плоча 
такође у равни терена. 

ПРИСТУПНИ ПУТ 

Приступни пут до црпне станице на Дунаву,  градиће се на коти 75,2 mnm, у нивоу постојећег 
терена  на  обали  а  изнад  дна  у  кориту  Дунава  и  биће  подложан  повременом  плављењу. 
Коловозна конструкција ће бити формирана на насипу од камена, набијањем шљунка а затим 
полагањем одговарајуће бетонске подлоге. 

3.4.2 ПОТРОШЊА ВОДЕ 

Прорачун потребе за водом за наводњавање приступа се на основу природних и друштвено‐
економских  параметара.  Прорачун  се  спроводи  применом  једначине  вертикалног  водног 
биланса. Она подразумева да  се  потреба  за  водом  за наводњавање  (PV)  рачуна  као разлика 
евапотранспирације  (ЕТ)  и  ефективних  падавина  (Pе),  са  корекцијом  на  рачун  прихрањивања 
активног слоја земљишта водом из подземља.  

PV = ЕТp ‐ Pе 

Евапотранспирација се дефинише као максимална могућа потрошња воде од стране биљке која 
се може остварити у одређеним метереолошким условима. За одређену културу она се рачуна 
на основу евапотранспирације референтне културе (ЕТо) и корекционих коефицијената (Kс). 

ЕТp = Кс * ЕТо 

Организација ФАО предложила је, након детаљног истраживања, методу Penman‐Montieth као 
стандард за прорачун ЕТо. Према методи Penman‐Montieth, референтна евапотранспирација ЕТо 
(у mm/dan) рачуна се према следећем изразу: 

ЕТо
∆ ∙ 𝑅 𝐺 𝜌 𝐶 𝑒 𝑒 /𝑟

𝜌𝜆 ∆ 𝛾 1 𝑟 /𝑟
 

где су: 

ETo      референтна евапотранспирација (mm/дан); 
Rn     нето радијација [MJ/(m2∙dan)]; 
G       размена топлоте са Земљом [MJ/(m2∙dan)]; 
(es – ea)   дефицит засићења воденом паром (kPa); 
𝜌     средња густина ваздуха (kgm‐3); 
Cp    специфична топлота ваздуха (MJ kg‐1C‐1); 
𝜌     густина воде (1000 kgm‐3); 
𝜆    латентна топлота испарења (MJ kg‐1); 
Δ     извод криве засићене водене паре (kPaC‐1); 
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𝛾      психрометријска константа (kPaC‐1); 
𝑟 , 𝑟     аеродинамички отпор и отпор површине (s m‐1). 

Методом Penman‐Monteith, срачуната је референта евапотранспирација за локацију подсистема 
„Стари  Сланкамен“  (Табела  2).  Највећа  референта  евапотранспирација  је  у  јулу месецу,  и  на 
дневном нивоу износи 5,7 mm. 

Табела 2. Просечна референтна евапотранспирација (mm/ms) 

Месец  Јан  Феб  Мар  Апр  Мај Јун Јул Авг Сеп Окт  Нов  Дец

ЕТо  13,1  21,4  50,2  80,7  115,6 131,2 146,2 133,1 82,8 50,2  25,2  13,7

Прорачун референтне евапотранспирације за подручје подсистема „Нови Сланкамен“, обављен 
је  на  основу  расположивих  климатолошких  података  са  метеоролошке  станице  Нови  Сад  – 
Римски Шанчеви, и то на нивоу месечних података. 

Коефицијенти културе (Кс) одређени су у складу са препорукама из литературе, водећи рачуна о 
постојећим  измереним  подацима  стварне  евапотранспирације  појединих  култура.  На  основу 
усвојених података о коефицијентима културе и процентуалне заступљености усева за просечну 
сетвену структуру, израчунати су пондерисани коефицијенти културе по декадама и на месечном 
нивоу.  Структури  гајених  култура  за  подсистем  „Нови  Сланкамен“,  одређених  у  складу  са 
претходним излагањем, одговарају вредности коефицијента култура приказане у Табела 3. 

Табела 3. Коефицијент култура Кс 

Месец  Јан  Феб  Мар  Апр  Мај Јун Јул Авг Сеп Окт  Нов  Дец

Кс  0,048  0,098 0,451  0,642  0,756 0,861 0,922 0,807 0,446 0,100  0,041  0,041

Под ефективним падавинама се подразумева онај део укупних падавина које биљка може да 
искористи  за  своје  потребе.  Анализирани  су  подаци  о  сумарним  месечним  падавинама  за 
метеоролошку  станицу  Зелено брдо.  Ефективне  падавине  су  срачунате по методи USDA,  SCS. 
Применом ове методологије ефективне падавине се рачунају у функцији укупних падавина (P), 
и евапотранспирације култура (ЕТ). Добијена вредност се множи са коефицијентом δ који зависи 
од акумулационе способности земљишта у зони кореновог система. Наведена зависност која се 
у литератури обично приказује табеларно, може се представити и у облику следећег израза: 

𝑃е 1,2525 ∙ 𝑃 , 2,3435 ∙ е , ∙ЕТп ∙ 𝛿 

С обзиром да на овом нивоу пројектовања нису предвиђени истражни радови, када је у питању 
акумулациона способност земљишта, усвојена је вредност коефицијента δ = 1,0. Ова вредност 
одговара акумулационој способности земљишта од 75 mm. 

У  природним  условима,  уравнотежење  водног  биланса  остварује  се  падавинама.  У  Табела  4 
приказане су вредности дела падавина који је доступан биљкама. 

Табела 4. Суме просечних месечних ефективних падавина (mm/mes) 

Месец  Јан  Феб  Мар  Апр  Мај Јун Јул Авг Сеп  Окт  Нов  Дец

Pе  37,3  33,7  36,1  42,3 69,0 72,4 56,9 46,0 54,3  51,5  45,2  40,9

Гледано у просеку, у свим месецима вегетационе сезоне падавинама не може да се одговори 
потрошњи,  која  у  најкритичнијим  месецима  више  од  два  пута  превазилази  природну  влагу 
доступну биљкама. 

Слика 9 приказује просечну годишњу неравномерност потреба за водом и ефективних падавина, 
добијених на претходно описан начин, као и њихов међусобни однос. Највећи недостатак воде 
у просечној години јавља се у јулу месецу и износи више од 65 mm. 
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Извор: Идејни пројекат подсистема за наводњавање „Стари Сланакмен“ и „Нови Сланкамен“ 

Слика 9. Однос потреба за водом и ефективних падавина на нивоу просечне године 

У  прорачуне  потреба  за  водом  је  укључена  и  ефикасност  сваког  од  заступљених  видова 
заливања,  при  чему  су  коришћени  коефицијенти  0,8  за  ратарску  производњу  (заливање 
кишењем) и 0,9 за воћарско‐виноградарску производњу (локализовано заливање „кап по кап“), 
што  даје  збирни  коефицијент  0,85.  Оцењено  је  да  остали  фактори,  који  иначе  утичу  на 
ефикасност система за наводњавање као целине, у конкретном случају нису релевантни, јер се 
вода до  потрошача  транспортује  цевном дистрибутивном мрежом и  задржава  у  покривеном 
резервоару, при чему не настају губици. Просечне вредности потреба за водом приказане су у 
Табела 5. 

Табела 5. Карактеристичне вредности потреба за водом, PV (mm) 

Месец  Феб  Мар Апр  Мај Јун Јул Авг Сеп  Окт  Год

Мин  0,0  0,0  0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0  39,6

Сред.  0,1  3,1  15,1  25,4 37,2 75,7 58,3 5,3  0,2  220,2

Макс  2,4  24,8 64,4  83,1 108,8 149,6 131,7 31,4  4,8  464,9

Вредности  у последњој  колони  табеле,  представљају  укупне потребе  за  водом на  годишњем 
нивоу, у разматраних 30 година (приказана максимална вредност остварена је у 2000. години, а 
једнако захтевне биле су 2012. и 2003. година, са укупно потребних 426 и 403 mm/год). 

Највеће вредности потреба за водом јављају се у јулу месецу, а за меродавне потребе изабране 
су оне које се јављају са вероватноћом 80% (у четири од пет година). Њихова вредност износи 
114 mm на месечном нивоу,  односно  3,7 mm/дан. Ова  вредност  је  у  разматраних  30  година 
премашена 5 пута у јулу (са просечном вредношћу мањка од скоро 20 mm, а максималном 36 
mm) и 4 пута у августу (са просечном вредношћу мањка 10 mm, а максималном 18 mm). 

Претпостављено дневно време захватања воде у шпицу вегетационе сезоне износи 23,5 h, што 
даје могућност за укупну паузу сваке од пумпи у трајању од 30 минута на дан. 

Хидромодул подсистема „Нови Сланкамен“ добијен прорачунима, износи 0,434 l/s/ha. Количина 
воде  за  захватање  потребна  за  нето  површину  од  1.969  ha  износи  855  l/s,  па  је  та  вредност 
послужила за иницијално димензионисање хидро‐машинске и електро опреме, као и објеката 
система за наводњавање. 
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Просечне и очекиване максималне количине за захватање, тј. за задовољење потреба за водом, 
по месецима, приказане су у Табела 6. 

Табела 6. Протицај на водозахвату (l/s) 

Месец  Феб  Мар  Апр  Мај Јун Јул Авг Сеп  Окт

QPS, сре  0,7  23,1  117,0  190,6 288,3 568,0 437,9 40,8  1,2

QPS, 80%  3,7  68,3  239,2  361,7 539,9 855,0 705,4 100,5  6,7

Из података приказаних у табели, следи могућност да вода буде потребна у систему и у фебруару 
и  у  октобру  (забележен  по  један  случај  у  разматраних  30  година).  Количине  добијене 
прорачуном су заиста мале, и од процене оператера система зависи да ли би изашао у сусрет 
захтевима корисника (ако би их уопште било), да у тим месецима ангажује систем. Ред величина 
потреба у тим месецима је такав да се могу обезбедити са једним пумпањем од 3 сата за цео 
фебруар, односно са једним пумпањем од 6 сати за цео октобар. 

Додатни прорачуни су спроведени за потребе израчунавања слободне дистрибуције, па коначно 
усвојена вредност количине за захватање износи 942 l/s. Уколико се потребе за водом изразе у 
запреминским  јединицама,  добијају  се  количине  воде  које  ће  се  захватати  сваког  месеца.  У 
Табела 7 приказане су средње вредности, као и вредности које одговарају потребама за водом 
вероватноће појаве 0,8. 

Табела 7. Запремина воде предвиђена за захватање, Vz (m3/mes) 

Месец  Феб  Мар Апр  Мај Јун Јул Авг  Сеп  Окт

Vсре  1.577  60.658  296.882  499.834 731.597 1.489.686 1.148.559  103.506  3.133

V80%  8.845  179.126  607.184  948.669 1.370.176 2.242.336 1.849.860  255.175  17.573

Систем димензионисан на 80% обезбеђеност не би успео да задовољи реалне потребе у неким 
месецима у појединим годинама. У пракси ће недостајуће количине бити занемарљиве и неће 
утицати на производњу, па се и у години са екстремним метеоролошким условима могу постићи 
одлични приноси, уз то одржавајући оптимално стање биљака за родност и у наредној години. 

Као извор воде за наводњавање ће се користити вода из реке Дунав, због непосредне близине 
и обиља воде која током целе године протиче овом реком. 

3.4.3 ВРСТА И КОЛИЧИНЕ ПОТРЕБНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

За потребе реализације Пројекта планирана је изградња трафо станица 20 kV/0,4 kV на коју ће 
бити  прикључена  сва  електро  опрема  подсистема  „Стари  Сланкамен“,  а  све  у  складу  са 
добијеним  локацијским  условима.  Електро  опрему  подсистема  „Стари  Сланкамен“  можемо 
поделити на:  

• електро  опрему  у  пумпној  станици  на  Дунаву,  за  погон  машинске  опреме  и  других 
потрошача  у функцији  транспорта воде до резервоара  смештеног на  вишим котама  (I 
фаза пројекта); 

• електро опрема у пумпној станици при резервоару, за погон машинске опреме и других 
потрошача  у  функцији  транспорта  воде  од  резервоара  до  крајњих  корисника  (II  фаза 
пројекта). 

Рад објеката предвиђен је током вегетационе сезоне, тј. у осмомесечном периоду 1. март – 31. 
октобар, са максималним часовима рада у јулу и августу месецу. 

Рад  објеката  биће  аутоматизован,  без  потребе  за  присуством  особља,  али  са  могућношћу 
даљинског мониторинга и управљања електро‐машинском опремом. 
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Утрошак  електричне  енергије  је  сагледан  по  месецима  и  по  објектима.  Табела  8  приказује 
вредности просечне потрошње. 

Табела 8. Просечна потрошња енергије (kW/h) 

Месец  Мар  Апр  Мај  Јун Јул Авг Сеп  Окт  Укупно

ВПС  35.255  170.362  284.981 416.582 852.894 657.944 59.396  1.826  2.479.241

ДПС  835  4.088  5.002  7.748 14.907 13.412 1.425  43  47.461

Укупно  36.090  174.450  289.983 424.331 867.801 671.356 60.821  1.869  2.526.701

3.5 ПРИКАЗ  ВРСТЕ  И  КОЛИЧИНЕ  ИСПУШТЕНИХ  ГАСОВИТИХ,  ТЕЧНИХ  И 
ЧВРСТИХ МАТЕРИЈА 

Приликом сагледавања могућег испуштања гасовитих, течних и чврстих материја из подсистема 
„Нови  Сланкамен“,  направљена  је  разлика  између  фазе  изградње  објеката  система  и  фазе 
експлоатације система. 

У обе наведене фазе се не очекује испуштање гасовитих материја (нпр. нису предвиђени дизел 
агрегати  за  погон  мотора  пумпи  у  пумпним  станицама),  ни  испуштање  чврстих  материја. 
Испуштање течних материја описано је у наставку. 

3.5.1 ИСПУШТАЊЕ ТЕЧНИХ МАТЕРИЈА У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ СИСТЕМА 

За време градње система неопходно је проверити вододрживост заварених и других спојева дуж 
цевовода, ваздушних вентила и друге опрема на цевоводу, и вододрживост резервоара. 

Вододрживост  се  уобичајено  проверава  пуњењем  цевовода  водом  и  стварањем  притиска  у 
цевоводу чија вредност у одређеном периоду времена мора да остане у предвиђеном опсегу. 
Запремина  воде  у  цевоводу  износи  923  m3.  Ради  поједностављења  поступка,  цевовод  је 
подељен на више испитних деоница. Воду која се користи за тестирање једне деонице могуће је 
искористити  на  више  деоница.  С  обзиром  на  близину  Дунава,  за  испитивање  цевовода 
најрационалније је користити воду из реке. Како квалитет воде из Дунава одговара квалитету 
воде за наводњавање, оваквим приступом се гарантује да ће вода испуштена након тестирања 
имати  задовољавајући  квалитет  за  испуштање  у  оближње  канале  који  служе  за  дренажу 
локалног асфалтног путева дуж кога се полаже цевовод. 

Након провере цевовода, уследиће провера вододрживости резервоара, за које ће се  такође 
користити вода из Дунава (потребна запремина око 14.500 m3). Ово испитивање треба обавити 
по  завршетку  изградње  пумпне  станице  на  Дунаву  и  главног  цевовода,  како  би  се  потребна 
количина  воде  на  најлакши  начин  допремила  до  резервоара.  С  обзиром  да  испитивање 
вододрживости  резервоара  неће  трајати  дуже  од  24  h,  следи  да  неће  доћи  до  погоршања 
квалитета речне воде. Резервоар је опремљен испусним цевоводом, који воду одводи до канала 
којим се вода дуж исте парцеле слив ка нижем терену, где се формира корито. 

И  за пражњење цевовода, и  за пражњење резервоара важно  је да  се истицањем не изазове 
ерозија канала у које ће се вода испуштати, што се лако контролише предвиђеним затварачима. 

3.5.2 ИСПУШТАЊЕ ТЕЧНИХ МАТЕРИЈА У ТОКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ СИСТЕМА 

За време експлоатације система може се јавити потреба за пражњењем цевовода и резервоара, 
које  ће  се  обављати  исто  као  у  току  градње.  Разлог  за  пражњење могу  бити  редовне  појаве 
(конзервирање  система  на  крају  сезоне)  или  ванредне  појаве  (интервенције  услед  квара  на 
неком делу система). 

Сматра се, да и у овом случају, квалитет воде која ће се испуштати, неће одступати од квалитета 
дунавске воде која, с обзиром да има задовољавајући квалитет за коришћење у пољопривреди, 
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да не може да угрози околно тло. Главни цевовод ће се празнити у Дунав, кроз испусни шахт у 
близини  водозахватне  пумпне  станице.  Цевоводи  дистрибутивне  мреже  се  празне  кроз 
наменске испусте, директно у тло. 

3.5.3 ПРИКАЗ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРЕТИРАЊА СВИХ ВРСТА ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА 

Приликом рада подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“, чији је рад аутоматизован, не 
долази до емисије гасовитих, течних и чврстих материја, нити продукције отпада. 

Квалитет воде која се испушта из система (интервентно пражњење, тестирање цевовода и сл.) 
задовољава критериујме воде за наводањавање, те ће стога заводовољавати и критиријуме за 
испуштање у оближње канале и околно тло без претхнодног третмана. 

Уколико се приликом експлоатације система, укаже потреба за интервенцијом услед квара на 
неком делу система, може доћи до продукције отпада у виду грађевинског материјала, старе 
опреме која више није у функцији и сл. У том случју, Носилац пројекта је дужан да организује 
одношење  насталог  отпада  са  локације  на  за  то  предвиђено  место  у  складу  са  законском 
регулативом. 

4 ПРИКАЗ  ГЛАВНИХ  АЛТЕРНАТИВА  КОЈЕ  ЈЕ  НОСИЛАЦ  ПРОЈЕКТА 
РАЗМАТРАО 

Пројектанти  су приликом израде  техничке документације,  сагледали детаљно и у потпуности 
прилагодили техничко решење подсистема „Нови Сланкамен“ са Просторним планом општине 
Инђија, Планом детаљне регулације подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ и „Нови 
Сланкамен“ у општини Инђија, Планом генералне регулације насеља Стари Сланкамен, Планом 
генералне  регулације  насеља  Нови  Сланкамен  и  Претходном  студијом  оправданости 
наводњавања пољопривредних површина у општини Инђија. 

Варијанте  техничког решења разрађене су на основу  следећих карактеристика наводњаваног 
подручја: 

 обухваћено подручје 2.021 ha бруто, 1.969 ha нето; 

 хидромодул система 0,45 l/s/ha; 

 извор воде река Дунав; 

 меродавни проток на водозахвату Q = 942 l/s. 

У  пројектима  наводњавања  уобичајено  се,  као  могући  фактори  у  дефинисању  варијантних 
решења  разматрају  сви  важнији  делови  система.  Ту  групу  чине  објекти  и  опрема,  са  својим 
најбитнијим карактеристикама, пројектовани тако да задовоље захтеве својим капацитетом али 
и поузданошћу. Алтернативе разматране за подсистем „Нови Сланкамен“ приказане су у Табела 
9. 

Табела 9. Могућности за разматрање алтернатива за поједине објекте/елементе система 

Обележје  Алтернативе  Коментар

Принцип рада подсистема

Гравитација  не  Предност због значајних уштеда енергије.

Водозахват

Извориште 
воде 

не  Воде  за наводњавање  једино има довољно у Дунаву. Површински 
токови  су  неадекватни,  екплоатација  подземних  вода  је  изразито 
скупа због дубине на којој се налазе. 

Положај  не  Положај водозахвата је условљен доступном локацијом за градњу 
објекта и могућом трасом за полагање главног цевовода. 
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Обележје  Алтернативе  Коментар

Пумпна станица

Зграда  не  Условљено расположивим простором и величином потребне 
опреме; висинске коте условљавају нивои Дунава. 

Пумпе  да  Избор врсте захватних и главних пуми (за суву или мокру уградњу, 
вертикалне или хоризонталне). 

Цевовод

Траса  не  Ради избегавања имовинских спорова, за полагање цевовода се 
користе коридори постојећих саобраћајница. 

Карактеристике 
цевовода 

да  Избор оптималног пречника и најповољнијег материјала који 
задовољава техничке захтеве. 

Резервоар

Функционалност  да  Више мањих резервоара (ситуираних на корисничким парцелама) 
или централни резервоарски простори. 

Број  да  Диктира поделу подсистема на висинске зоне и на секторе. 

Материјали 
за изградњу 

да  Облагање рупа ископаних у земљи, армирано‐бетонски резервоари, 
GLS резервоари. 

5 ПРИКАЗ  СТАЊА ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ НА  ЛОКАЦИЈИ И  БЛИЖОЈ 
ОКОЛИНИ 

Локације на којима ће бити грађени објекти могу се разврстати према типу доминантног утицаја 
у две категорије: 

 мешовито природно‐антропогени утицај – ово је локација водозахвата и пумпне станице 
која, иако се налази у кориту реке Дунав, није под чисто природним утицајем јер се на 
парцелама које чине обалу реке налазе објекти за становање у Старом Сланкамену, а 
локално становништво се у својим баштама бави узгајањем поњопривредних култура; 

 антропогени утицај – ово су путеви дуж којих се полаже цевовод, и локација резервоара 
које  се  тренутно  користе  за  пољопривредну  производњу,  а  у  непосредној  околини 
налазе  се  и  објекти  за  становање  у  Новим  Карловцима  и  Новом  Сланкамену  (куће  и 
помоћни дворишни објекти, вртови, итд.). 

5.1 ВОДА 

5.1.1 ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

Најважнији површински водени ток на територији општине Инђија је река Дунав, која протиче 
дужином од 27 km. На територији инђијске општине корито Дунава је уз саме обронке Фрушке 
горе те је ширина алувијалне равни незнатна. 

Према  расподели  еколошког  статуса  и  еколошког  потенцијала,  Правилника  о  параметрима 
еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода и  параметрима  хемијског и  квантитативног 
статуса подземних вода („Сл. Гласник РС“, бр. 74/2011), Дунав припада водним телима типа 1, 
велике низијске реке са доминацијом финог наноса. 

Квалитет воде мора да задовољи одређене физичко‐хемијске и микробиолошке карактеристике 
за  потребе  наводњавања,  са  аспекта  нексуса  земљиште‐вода‐биљка,  као  и  са  аспекта 
потенцијалног токсичног деловања појединих јонских врста на земљиште и биљку. За процену 
квалитета  воде  реке  Дунав,  на  профилу  Сланкамен  (Слика  10)  који  се  налази  неколико 
километара низводно од будућег водозахвата, анализирани су расположиви подаци РХМЗ‐а из 
хидролошких годишњака за период 2012‐2017. године. 
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Слика 10. Мерно место физичко‐хемијских параметара квалитета воде на реци Дунав, профил 

Сланкамен 

На основу испитивања квалитета воде у периоду 2012.‐2017. год. констатовано је следеће: 

 Према већини испитиваних физичко‐хемијских параметара квалитета, вода реке Дунав 
на профилу Сланкамен  задовољава критеријуме прописане за 2. класу вода; 

 Квалитет воде је у функцији улазног оптерећења, времена ретензије и температуре воде 
и под утицајем климатских и хидролошких промена као и комплексних процеса који се 
одигравају у самом водотоку и акумулацији; 

 Посебно се напомиње генерално одличан квалитет воде за наводњавање која је током 
испитиваног  периода  задовољавала  карактеристике  C1S2,  без  евидентираних 
потенцијалних  токсичних  утицаја  појединих  јонских  врста  у  систему  земљиште‐вода‐
биљка; 

 И у погледу општих параметара заједнице (број врста и релативна заступљеност таксона 
у заједницама), за све разматране биолошке елементе (колиформе, фекалне и укупне), 
као  и  у  односу  на  параметре  статуса  вода,  може  се  констатовати  да  је  стање 
непромењено током разматраног периода. 

 Генерално,  на  основу  прегледа  резултата  свих  елемената  квалитета  воде  (физичко‐
хемијских,  радиолошких  и  микробиолошких),  закључујено  је  да  у  оквиру  сектора 
обухваћеног мерењима од 2012. до 2017. није било промена у односу на период до 2012. 
године. 

Узевши све у обзир, вода реке Дунав, на профилу Сланкамен у анализираном периоду (2012‐
2017. год.), задовољава све критеријуме и долази се до закључка да се вода са овог профила 
може  користити  за  наводњавање  без  ограничења  у  употреби  уз  очекивани  пун  капацитет 
производње свих усева, без употребе специјалних мера заштите. 

У наредном периоду биће настављено праћење квалитета воде реке Дунав, на свим профилима 
укључујући  и  разматрани  профил  Сланкамен  у  складу  са  националним  прописима  (годишњи 
програми  су  усаглашавани  са  националним  прописима  који  су  у  предметном  периоду 
доношени),  регулативом  Европске  уније,  као  и  према  препорукама  важећих  стандарда 
(националних, европских и светских). 
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5.1.2 ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

Од  подземне  хидрографије  на  територији  Општине Инђија  најзначајније  су  термоминералне 
воде  које  се  јављају  у  Старом  Сланкамену  и  Инђији.  У  Старом  Сланкамену  се  налази 
термоминерални извор Сланача. Вода овог извора спада у групу хлоридно‐натријумских и слано‐
јодних вода. Температура воде је 18,5оC и спада у категорију хипотермалних вода. 

5.2 ВАЗДУХ 

На територији општине Инђија налазе се локални путеви и сабраћајнице које повезују општинска 
насеља,  као  и  Инђију  са  околним  насељима  и  градовима.  Аерозагађење  које  потиче  од 
саобраћаја и возила који пролазе кроз насеље је један од видова загађења, међутим посебно у 
зимском  периоду  могу  се  јавити  аеро  полутанти  као  последица  активности  и  коришћења 
индивидуалних ложишта. 

У  стамбеном  делу  насеља  угрожавање  животне  средине  у  виду  аерозагађења  потиче  од 
мобилних и  стационарних извора  сагоревања фосилних  горива. Под стационарним изворима 
подразумевају  се  димњаци  од  стамбених  и  привредних  објеката.  Већина  домаћинстава  и 
малопродајних  објеката  је  прикључена  на  гасоводну  мрежу,  тако  да  је  емисија  продуката 
потпуног или непотпуног сагоревања природног гаса далеко мања него да се користе чврста или 
течна фосилна горива. 

Подручје које се налази у фокусу Студије карактерише углавном рурални тип насеља које у својој 
околини има површине са њивама, ливадама и ораницама, а и слаб промета саобраћаја, те с 
тим у вези аерозагађење је сведено на минимум. 

5.3 ЗЕМЉИШТЕ 

Земљиште  на  територији  Општине  Инђија  се  налази  у  добром  стању.  Као  потенцијални 
загађивачи земљишта јављају се пољопривредници који неадекватно употребљавају пестициде 
и хербициде у пољопривредној производњи. Такође, отпадни материјал, који се јавља као нус 
производ примене хербицида и пестицида, се одлаже на неприхватљив и погрешан начин, чиме 
се  подстиче  загађење  земљишта,  али  и  негативан  утицај  на  животну  средину  уопште.  Као 
последица  оваквог  начина  третитрања  земљишта,  земљишта  у  сеоском  подручју,  где  се 
спроводи  интензивна  пољопривредна  производња,  су  међу  најугроженијима. Међутим,  над 
њима  се обавља  константна и најригорознија  контрола,  па не постоји  претња од  значајнијих 
загађења земљишта. 

Земљиште  на  парцелама  које  ће  се  заливати  водом  из  подсистема  за  наводњавање  „Нови 
Сланкамен“ је по структури доминантно хумусно акумулативно земљиште – чернозем, на лесу 
лесног платоа/терасе, карбонатни, типични. Основна својства чернозема карбонатног типичног 
су дата у наредној табели. 

Према  подели  земљишта  на  дренажне  класе,  земљиште  обухваћено  подсистемом  за 
наводњавање  „Нови  Сланкамен“  припада  земљишту  V  класе  које  су  углавном  ван  утицаја 
сувишних вода, природно добро дренирана, или се налазе на нагнутим оцедним површинама, 
стога  њихове  површине  нису  угрожене  од  сувишних  вода,  и  не  захтевају  одводњавање  (по 
правилу су ниске каналисаности ‐ углавном транзитни канали). 

Према иригабилности, земљиште обухваћено подсистемом за наводавање „Нови Сланкамен“ 
припада  I  класи,  односно  погодно  је  за  наводњавање  без  ограничења,  под  претпоставком 
систематске  ‐  периодичне  контроле  квантитета  и  квалитета  иригационе  воде  као  и  режима 
подземне воде ‐ прве издани на наводњаваним земљиштима. Састав ове групе чине земљишне 
творевине погодне за гајење ратарских, повртарских и воћарских култура. 
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Контрола квалитета земљишта је важан аспект када је у питању систем за наводњавање. Будући 
да  је  већ  утврђена  подобност  земљишта  на  овој  локацији  за  пољопривредне  активности, 
значајно је и добити увид у стање параметара квалитета земљишта који се дефинишу у Закону о 
заштити земљишта („Службени гласник РС”, број 112/15). 

Табела 10. Основна механичка, водно‐физичка и хемијска својства чернозема на лесном 
платоу/тераси, карбонатног, типичног 

Својство  Ј.М.  Чернозем карбонатни 

Хоризонт    Amo AC C 

Дубина  cm  50 80 180 

Механички састав  Песак (%)  42 48 84 

Прах (%)  31 29 9 

Глина (%)  27 23 7 

Текстурни састав    Иловача Иловача Иловити песак

Порозност  vol %  45,6 45,4 43,5 

Ретенциони 
капацитет 

vol %  34,5 30,5 30 

Влажност венућа  vol %  14,5 12,5 3,5 

Приступачна вода  vol %  20 18 26,5 

Kf  cm/s  7,5 x 10‐4 3,5 x 10‐3 4,5 x 10‐3

pH  у H2О  8,3 8,6 8,65 

CaCO3  %  5 37 33 

Хумус  %  2,0 0,9 0,3 
Извор: Претходна студија оправданости наводњавања пољопривредних површина у општини Инђија, ИЈЧ 

За  потребе  Пројекта  изградње  подсистема  за  наводњавање  „Нови  Сланкамен“,  урађена  је 
физичко  ‐  хемијска  анализа,  параметри  плодности  и  гранулометријско  текстурни  састав,  из 
укупно четири сондажне бушотине, од стране лабораторије Института Јарослав Черни. На основу 
добијених података може се закључити да је анализирано земљиште алкално, доста карбонатно, 
слабо  минерализовано  и  глиновито  иловастог  текстурног  састава.  Вредности  података  за 
садржај параметара плодности указују на то да је земљиште у површинском слоју од 0‐60 cm 
доста хумусно, добро обезбеђено нутријентима (лакоприступачним фосфором и калијумом). 

Није документован ни један податак који би могао да укаже на процесе деградације, загађења 
или пак потенцијалних проблематичних стања у било ком смислу. 

5.4 БУКА 

На  подручју  на  којем  је  планирана  изградња  система  за  наводњавање  нема  систематског 
праћења нивоа и учесталости буке, као ни праћење утицаја на здравље људи. С обзиром да је 
подручје  које  је  у  фокусу  Студије  заправо  претежно  рурална  област  са  мало  и  нимало 
потенцијалних  извора  буке,  онда  је  тај  чинилац  квалитета  животне  средине  у  овом  случају 
занемарљив. 

5.4 ФАУНА И ФЛОРА 

У обухвату Пројекта, према подацима Покрајинског завода за заштиту природе, налази се део 
заштићеног  подручја  Предео  изузетних  одлика  „Аде  и  одсеци  код  Сланкамена“  (Студија  je 
предата  надлежним  органима  на  проглашење  2015.  године).  Подручје  за  које  je  покренут 
поступак заштите сматра се заштићеним у смислу Закона о заштити природе. Посебно се издваја 
локалитет „Степски сурдук“, на коме је прописан режим заштите другог степена. 

Већи  део  наведеног  заштићеног  предела  се  налази  у  контактној  зони  предметног  подручја 
(Слика 11). 
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Слика 11. Диспозиција заштићених подручја на локацији подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ 

Подсистем „Нови 
Сланкамен“ 

Подсистем „Стари
Сланкамен“ 
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На  основу  увида  у  Регистар  заштићених  природних  добара  који  води  Покрајински  завод  за 
заштиту природе, утврђено је да унутар граница предметног подсистема за наводњавање нема 
регистрованих просторних целина од значаја за очување биолошке и геолошке разноврсности, 
а да се локација црпне станице налази унутар граница станишта заштићених и строго заштићених 

дивљих врста од националног значаја ознака: IND16e, назив: "Дунавски лесни отсек", категорије 
станишта: песковите речне обале, реке и потоци. 

Станишта  су  регистрована  у  бази  података  Завода  у  складу  са  Законом  о  заштити  природе, 
Уредбом  о  еколошкој  мрежи,  као  и  одређеним  критеријумима  који  уређују  заштиту  врста  и 
значајних  и  приоритетних  типова  станишта  у  Републици  Србији  (Правилник  о  проглашењу  и 
заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива број 110‐00‐
18/2009‐03  („Службени  гласник  РС”,  бр.  5/2010),  Правилник  о  критеријумима  за  издвајање 
типова  станишта,  о  типовима  станишта,  осетљивим,  угроженим,  ретким  и  за  заштиту 
приоритетним типовима станишта и о мерама заштите за њихово очување („Службени гласник 
РС“, 35/2010)). 

У  обухвату  Пројекта  се  налазе  и  подручја  од  међународног  значаја  за  очување  биолошке 
разноврсности: 

 Фрушка гора и Ковиљско ‐ петроварадински рит ‐ подручје од међународног значаја за 
биљке (IPA ‐ Important Plant Area); 

 Дунавски  лесни  одсек  RS018IBA  ‐  подручје  од  међународног  значаја  за  птице  (IBA  ‐ 
Important Bird Area). 

На  предметном  простору  се  налази  и  део међународног  еколошког  коридора Дунав,  који  je 
утврђен Уредбом о еколошкој мрежи („Службени гласник PC“, број 102/10). Река Дунав са својим 
обалним појасом представља међународни еколошки коридор и саставни  је део националне 
еколошке мреже. Река Дунав се налази унутар граница подручја Еколошке мреже Србије. 

На  основу  Закона  о  заштити  природе  („Службени  гласник  РС“,  бр36/2009,  88/2010,  91/2010) 
заштита екосистема који се налазе у обухвату Пројекта се спроводи првенствено због очувања 
појединачних  и  групе  стабала,  затим  свих  рубних  станишта, живица, међа,  бара  и  ливадских 
појасева као и других екосистема са делимично измењеном дрвенастом, жбунастом, ливадском 
и мочварном вегетацијом који се налазе на предметном подручју. Сви вегетацијски појасеви, а 
посебно  приобални  су  кључни  ресурси  за  различите  врсте  водоземаца  и  гмизаваца  као  и 
бескичмењака чије присуство обезбеђује стабилност водених екосистема. 

5.5 ГРАЂЕВИНЕ,  КУЛТУРНА  ДОБРА,  АРХЕОЛОШКА  НАЛАЗИШТА, 
АМБИЈЕНТАЛНЕ ЦЕЛИНЕ 

Предметно подручје се највећим делом налази у ванграђевинском ареалу насеља насеља Нови 
Сланкамен, Стари Сланкамен и Нови Карловци где  је обавезан археолошки надзор приликом 
изградње инфрастуктуре. 

У непосредној близини мреже Подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ налази се шест 
археолошких локалитета из римског, праисторијског и  средњовековног периода  („Градина“ и 
„Почента“  у  Старом  Сланкамену,  „Црквена“,  Грабовац  и  „Чаревац“  у  Новом  Сланкамену  и 
„Рупине“ у Новим Карловцима). Пошто подручја локалитета нису јасно дефинисана обавезан је 
константан  археолошки  надзор  на  контактним  подручјима  приликом  извођења  земљаних 
радова. На преосталом подручју обавезан је повремен надзор. 

На простору обухвата Пројекта налази се културно добро од изузетног значаја Споменик битке 
код  Сланкамена  (решење  о  проглашењу  Покрајинског  завода  за  заштиту  споменика  културе 
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Нови Сад бр. 02‐206/1‐69 од 27.03.1969. године; решење о категорисању „Службени гласник РС“ 
16/90). 

6 ОПИС МОГУЋИХ ЗНАЧАЈНИЈИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Циљ овог поглавља  је да  се прикажу и опишу  сви потенцијални  значајни утицаји на животну 
средину који могу да доведу до привремених или трајних промена. 

Планирана изградња система за наводњавање може потенцијално извазвати различите утицаје 
на  животну  средину.  Процена  могућих  утицаја  предметног  пројекта  на  животну  средину 
спроводи се у оквиру: 

 утицаја у току изградње и 

 утицаја у току експлоатације. 

Могући утицаји на животну средину, разматрају се у односу на воду, земљиште, ваздух, ниво 
буке, здравље становништва, биодиверзитет и околне објекте. 

Утицаји  у  току  изградње  јављају  се  као  последица  извођења  пројекта,  односно  изградње 
објеката  подсистема  за  наводњавање.  Ови  утицаји  су  по  правилу  привременог  карактера, 
просторно  ограничени  на  непосредну  околину  пројекта,  а  настају  као  последица  присуства 
радника,  грађевинских  машина,  организације  извођења  радова  и  примене  различитих 
технологија.  Негативне  последице  се  јављају  као  резултат  рушења,  ископа  земљишта, 
транспорта и уградње грађевинског материјала. 

После завршетка ових радова, као последица експлоатације система за наводњавања, јављају се 
утицаји на животну средину, који су, најчешће трајног карактера. 

Могући утицаји на животну средину, разматрају се у односу на воду, земљиште, ваздух, ниво 
буке, здравље становништва, екосистем и околне објекте. 

6.1 УТИЦАЈИ КОЈИ СЕ ОЧЕКУЈУ ТОКОМ ИЗГРАДЊЕ 

У  току  изградње  јављају  се  утицаји  који  су  по  природи  привременог  карактера,  просторно 
ограничени  на  непосредну  околину  пројекта,  а  настају  као  последица  присуства  радника, 
грађевинских машина, технологије и организације извођења радова. 

Негативне  последице  се  јављају  као  резултат  транспорта  и  уградње  великих  количина 
грађевинског материјала,  као и  трајног или привременог  одстрањивања превасходно  горњег 
слоја земље и насипања. 

За време извођења радова на изградњи система за наводњавање, може доћи до угрожавања 
појединих  медијума  животне  средине.  При  извођењу  припремних  и  монтажних  радова, 
дизалице,  превозна  средства  и  остала  мехaнизација  стварају  буку  у  појединим  периодима, 
изнад дозвољених  граница. Кретањем повећаног броја возила долази до загађења ваздуха и 
стварања вибрација. 

Утицаји на животну средину, током изградње, се највише одражавају на земљиште, воду, ваздух, 
а неизбежна пратећа појава је и повишена вибрација и бука. Утицаји који могу настати приликом 
извођења радова су: 

 загађење ваздуха: прашина услед припремних радова, издувни гасови од грађевинских 
машина и транспортних средстава (CO2, CO, NOx, оксиди сумпора, чађ, тешки метали и 
остали загађивачи) услед сагоревања дизел горива, нарочито приликом интензивираног 
рада грађевинске мехaнизације, 
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 загађење воде: услед поливања површина водом, продирање нафте и уља до подземних 
вода, од припреме малтера, из санитарних чворова, и др, 

 загађење земљишта: од остатака грађевинског материјала, амбалаже и другог отпада, 
проливања нафте и уља из камиона и грађевинских машина, 

 повећање нивоа буке и вибрације: услед транспорта као и грађевинских радова, 

 утицаја на фауну у непосредној близини локације депоније. 

Највећу количину чврстог отпада у фази изградње представљаће земља од ископа и претходно 
уклоњени хумус са разним растињем и коренима шибља. Могу се очекивати и знатне количине 
цеви, лимова, поцинковане жице и бетонске арматуре, каблова, електричних склопова. Уколико 
се  са  тим  отпадом  не  поступи  адекватно,  могу  се  испољити  негативни  утицаји  на  животну 
средину. 

Будући  управљач  система  за  наводњавање  је  у  обавези  да  настали  грађевински  отпад,  који 
настаје у фази изградње Пројекта, организовано прикупља на локацији и евакуише по завршетку 
или у току извођења радова у складу са условима надлежног комуналног предузећа. 

6.2 УТИЦАЈ ТОКОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

Систем за наводњавање „Нови Сланкамен“, на основу пројектног решења, неће бити значајан 
загађивач  животне  средине.  У  току  редовног  рада  система  нема  продукције  перзистентних, 
високотеоксичних, екотоксичних материја, нити испуштања великих количина неспецифичних 
полутаната, нити продукције отпада. 

Концепт рада подсистема за наводњавање је такав да ризик од загађења воде, ваздуха и тла 
услед рада пројекта неће бити већи од тих ризика пре почетка пројекта. Микро‐клима се такође 
неће  мењати  јер  је  у  питању  локализовано  наводњавање,  којим  се  влажи  само  мали  део 
обрадивог земљишта унутар засада. Бука која ће настајати радом пумпних агрегата, ограничена 
је на унутрашњост машинских сала. С обзиром на чињеницу да је сврха пројекта поспешивање 
постојеће пољопривредне производње, да ће се објекти градити у складу са условима и да ће 
бити  прописана  правила  рада  система  за  наводњавање,  не  очекује  се  негативан  утицај  на 
животну средину. 

Задатак  наводњавања  јесте  да  регулише  неопходан  водни,  ваздушни,  топлотни, 
микробиолошки и минерални режим земљишта, односно да обезбеди оптималне услове за раст 
и  развитак  биљака  у  различитим  временским  условима.  У  том  контексту,  важно  је  пратити 
квалитет  воде  која  се  користи  за  заливање  и  уколико  дође  до  прекорачења  одређених 
параметара,  наводњавање  и  пољопривредну  производњу  је  потребно  обуставити  или 
редуковати. 

Задржаће се сличан ако не и исти плодоред, што значи да неће доћи до велике промене начина 
на који се власници парцела које ће се наводњавати баве пољопривредом. Примера ради: 

 давањем  адекватних  количина  воде  неће  се  повећати  ризик  од  болести,  па  ће  се  и 
заштита одвијати на исти начин и у истом обиму као и до сада; 

 неће доћи до промена у вегетационом циклусу, па се неће јавити негативни утицаји на 
живи свет који на њивама већ има обезбеђено станиште (нпр. пчеле и други инсекти); 

 наводњаваће  се  постојеће  пољоприредне  парцеле,  за  које  се  неће  радити  ново  или 
додатно крчење земљишта, па нема повећања ризика од ерозије тла падавинама. 

Према  до  сада  обављеним  истраживањима,  квалитет  воде  у  Дунаву  одговара  предвиђеној 
намени и може се користити за наводњавање без штетних утицаја на живе организме, земљиште 
и опрему за наводњавање. 
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Водозахват је лоциран низводно од севесо комплекса вишег и нижег реда који у случају удесних 
ситуација могу да изазову загађење Дунава и тада може доћи до загађења земљишта опасним 
материјама (нафтним дериватима, вештачким ђубривима на бази амонијум нитрата). 

Сарадња  корисника  са  Пољопривредном  саветодавном  и  стручном  службом  Србије  – 
Пољопривредна станица Нови Сад, обезбедиће рационалну примену решења, и то препорукама 
и  упутствима  о  начинима  наводњавања,  заливним  нормама  и  турнусима  заливања  за  сваку 
евидентирану  педосистемску  јединицу,  све  у  складу  са  заступљеним  воћним  врстама  и 
њиховима фазама развоја. 

У  току  рада  система  нема  продукције  отпада.  Уколико  се  приликом  експлоатације  система, 
укаже потреба за интервенцијом услед квара на неком делу система, може доћи до продукције 
отпада  у  виду  грађевинског материјала,  старе  опреме  која  више није  у функцији  и  сл.  У  том 
случју, Носилац пројекта је дужан да организује одношење насталог отпада са локације на за то 
предвиђено место у складу са законском регулативом. 

За време експлоатације система може се јавити потреба за пражњењем цевовода и резервоара. 
Разлог  за  пражњење могу  бити  редовне  појаве  (конзервирање  система  на  крају  сезоне)  или 
ванредне појаве (интервенције услед квара на неком делу система). Квалитет воде која ће се 
испуштати неће одступати од квалитета воде из Дунава која, с обзиром да има задовољавајући 
квалитет за коришћење у пољопривреди, не може да угрози оближње канале и околно тло. 

С обзиром да се објекти подсистема за наводњавање, као и пољопривредне површине које ће 
се наводњавати, налазе у непосредној близини предела изузетних одлика „Аде и одсеци код 
Сланкамена“, одређених ИПА и ИБА подручја, локалних и међународних еколошких коридора, 
као и мањих површина са заштићеним и строго заштићеним врстама од националног значаја, те 
да  се  водозахватна  пумпна  станица  налази  у  оквиру  станишта  строго  заштићених  врста, 
неопходно  је  прописати  строге  техничке  мере  заштите  које  ће  се  примењивати  како  у  фази 
извођења радова, тако и у фази експлоатације Пројекта. 

Паралелно  за  изградњом  подсистема  за  наводњавање  „Нови  Сланкамен“,  предвиђена  је  и 
изградња  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“.  Рад  ових  подсистема  је  потпуно 
независан и неће доћи до кумулирања ефеката. 

6.3 ДОБИТИ ОД ПРОЈЕКТА 

Подисистем за наводњавање „Нови Сланкамен“ ће омогућити власницима парцела у обухвату 
Пројекта  да  своје  засаде,  које  тренутно  наводњавају  на  различите  алтернативне  начине, 
наводњавају  контролисано,  уз минималну  потрошњу  воде,  посебно  у  летњим месецима при 
ниским водостајима. Вид наводњавања „кап по кап“ који че се применити има највишу стопу 
ефикасности за врсту засада као што су воћарски и виноградарски. 

Технологија капања повећава ефикасност наводњавања, због своје способности да контролише 
прецизно подешен притисак, количину и време протока воде. Уз мање продирања воде у тло, 
постоје  и  мање  могућности  за  развитак  корова.  Коначно,  технологија  такође  омогућава 
пољопривредницима да  уштеде новац на  комуналним услугама и радној  снази. Иако овакав 
модеран  систем  за  наводњавање  представаља  скупљу  инвестицију  у  погледу  иницијалног 
улагања, али у односу на друге системе за наводњавање исплативија је на дуже стазе, што спада 
у један од постулата одрживог развоја. 

У  том  смислу,  Пројекат  представља  подршку  пољопривредним  активностима  и  економском 
развоју  општине  Инђија,  као  и  унапређењу  квалитета  пољопривредних  производа,  односно 
усклађен је са општим циљем развоја за дато подручје. 
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7 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У СЛУЧАЈУ УДЕСА 

Успешно руковођење подразумева дефинисане активности које се спроводе у случају: 

 Појаве неких неправилности током редовног рада, 

 Акцидента, када се ситуација измакне контроли, 

 Непредвиђених догађаја, који не морају бити у директној вези са производњом. 

Писана документација са упутствима и поступцима морају да прате све компоненте инсталације, 
план мониторинга, помоћних програма и захтева везаних за контактирање одговорних да би се 
обезбедио сигуран рад система. 

Упутства  морају  да  садрже  опис  поступака  у  оквиру  одговора  на  “нормалне”  варијације 
оперативних параметара и њихово подешавање за оптимизацију процеса. Значајнија одступања 
од  критичних  вредности  указују  на  инцидент.  Инцидент  може  да  доведе  до  озбиљних 
негативних утицаја на животну средину. 

Ексцесне ситуације могу бити изазване следећим случајевима: 

 Непредвиђене  варијације  вредности  параметара  обухваћених  мониторингом  (појава 
супстанци  које  указују  да  квалитет  воде  у  Дунаву  нији  одговарајући  за  потербе 
наводњавања), 

 Прекид у снабдевању струјом мерача главних параметара, 

 Хаварија на цевоводима и пратећој опреми (пумпе, затварачи, регулатори и др.), 

 Појава пожара на локацији, 

 Неправилности у раду постројења изазване природним непогодама. 

Ниво аларма такође треба да буде градиран. Може бити само знак упозорења, који захтева само 
додатну котролу, па све до хитних активности – узбуне. 

8 МЕРЕ  ПРЕДВИЂЕНЕ  У  ЦИЉУ  СПРЕЧАВАЊА  И  СМАЊЕЊА 
ЗНАЧАЈНИЈИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

8.1 МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ЗАКОНОМ И ДРУГИМ ПРОПИСАМА, НОРМАТИВИМА 
И СТАНДАРДИМА 

Регулационе  мере  заштите  животне  средине  подразумевају  синтезу  свих  мера  које  се  као 
"стечене обавезе" морају примењивати из важећих планских докумената. У ову групу спадају 
мере предвиђене законом и другим прописима, нормативима, стандардима и одговарајућом 
регулативом којима се ова проблематика дефинише. 

8.2 МЕРЕ ТОКОМ ИЗГРАДЊЕ ОБЈЕКТА 

8.2.1 ОПШТЕ МЕРЕ 

1. Радове изводити према техничкој документацији  (Пројектима за извођење) на основу 
које  је  издато  одобрење  за  грађење,  односно  вршити  према  техничким  мерама, 
прописима, нормативима и стандардима који важе за изградњу овакве врсте објеката. 

2. Извођач  радова  је  дужан  да  изради  Елаборат  о  уређењу  и  понашању  на  градилишту 
(према Закону о безбедности и здрављу на раду, "Службени гласник РС", бр.101/2005, 
91/2015  и  113/2017  –  др.  закон),  који  се  ради  као  посебна  документација,  на  основу 
Пројекта за извођење. Елаборат о уређењу градилишта мора да буде потписан од стране 
стручног лица које је израдило документацију. Предметни Елаборат обезбеђује извођач 
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радова  уз  оверу  представника инвеститора или надзорне  службе,  након  чега могу да 
отпочну радови. 

3. У оквиру Елабората о уређењу градилишта такође дефинисати процедуре за управљање 
отпадом који настаје у току извођења радова. 

4. Градилиште  мора  бити  видно  обележено  и  заштићено  оградом.  Потребно  је 
контролисати  улазак  и  излазак  особља.  Сигурносне  знакове  треба  поставити  на 
стратешким локацијама. 

5. Током изградње објекта, као прилазне путеве максимално користити мрежу постојећих 
саобраћајница.  Избегавати  изградњу  нових  путева  за  привремено  коришћење  и 
повећавање фрагментације простора. 

6. Произвођач  оруђа  за  рад  на механизовани  погон  је  обавезан  да  достави  упутство  за 
безбедан рад и да достави уз оруђе за рад атест о примењеним прописима заштите на 
раду. 

7. Извођач  радова  је  обавезан  да  8  дана  пре  почетка  радова  обавести  надлежни  орган 
инспекције рада о почетку радова. 

8. Пре  почетка  изградње  објекта  потребно  је  извршити  припремне  радове,  обезбедити 
локацију и извести друге радове којима се обезбеђује непосредно окружење, живот и 
здравље људи и безбедно одвијање саобраћаја. 

9. Сви  радници  на  градилишту  морају  да  прођу  здравствену  и  безбедносну  обуку. 
Особље/радници који се баве грађевинским активностима треба да носе одговарајућу 
заштитну опрему. 

10. У случају прекида радова из било ког разлога, потребно је обезбедити објекат и околину. 
11. Инвеститор  је  дужан  да  обезбеди  стручни  надзор  над  извођењем  радова.  Надзорни 

орган изградње мора контролисати да ли се градња организује у складу са предвиђеним 
мерама ублажавања негативних утицаја. 

12. Током извођења радова радне екипе су дужне да се придржавају општих мера заштите, 
правила о противпожарним мерама, правила о прикупљању и одношењу отпада итд. 

13. Пре почетка радова мора се утврдити тачан положај свих инсталација и предузети све 
мере како не би дошло до њиховог оштећења, као и повреде радника и других лица која 
се налазе на градилишту. 

14. Уколико  се  током  извођења  радова  наиђе  на  геолошко‐палеонтолошке  остатке  или 
минеаролошко‐петролошке  структуре,  за  које  се  претпоставља  да  имају  својство 
природног  добра,  сходно  Закону  о  заштити  природе,  извођач  радова  је  дужан  да 
обавести надлежно министарство  као и да предузме  све мере  заштите од  уништења, 
оштећења или крађе до доласка овлашћеног лица. 

15. У непосредној близини мреже Подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ налази 
се шест археолошких локалитета из римског, праисторијског и средњовековног периода 
(„Градина“ и „Почента“ у Старом Сланкамену, „Црквена“, Грабовац и „Чаревац“ у Новом 
Сланкамену  и  „Рупине“  у Новим  Карловцима).  Пошто  подручја  локалитета  нису  јасно 
дефинисана  обавезан  је  константан  археолошки  надзор  на  контактним  подручјима 
приликом извођења земљаних радова. На преосталом подручју обавезан  је повремен 
надзор. 

8.2.2 МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

16. Ни  на  који  начин  не  сме  доћи  до  угрожавања  природно  заштићених  подручја  нити 
дивљих  и  заштићених  животињских  врста  током  изградње  Пројекта.  Забрањено  је 
уништавање и нарушавање станишта као и уништавање и узнемиравање дивљих врста. 

17. Забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи 
функционалност еколошког коридора. 

18. Забрањује се одржавање и сервисирање возила и грађевинских машина на градилишту. 
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19. Сав грађевински и други материјал који може контаминирати животну средину (разни 
изолациони  материјали,  битумени,  адитиви  за  бетон,  бој,  лакови,  уља  и  сл.)  на 
градилишту складиштити у затвореним објектима са вододрживим подом који се може 
чистити. 

20. Отпадне  воде  са  градилишта  сакупљати  у  привремену  таложницу,  а  само  прелив 
испуштати  у  реципијент,  односно,  где  год  је  то могуће  третирана отпадна  вода може 
поново бити коришћена  у циљу елиминисања прашине или за наводњавање зелених 
површина. 

21. У  циљу  спречавања  неконтролисаног  испуштања  комуналних  отпадних  вода  на 
градилишту поставити адекватан број преносних мобилних тоалета (санитарну кабину). 
Пражњење санитарних кабина треба да се врши редовно, и од стране за то ангажоване 
и  овлашћене  комуналне  службе.  Забрањено  је  правити  импровизоване  тоалете  на 
градилишту или у близини. 

22. Због  спречавања  стварања  и  разношења  прашине  са  откривених  делова  градилишта 
редовно влажити отворене делове коловоза, нарочито по сувом и ветровитом времену. 
Возила за превоз земље и расутог товара морају бити прекривена како би се спречило 
стварање прашине. 

23. Потребно је поштовати норме за емисију код коришћења грађевинске механизације и 
транспортних средстава. 

24. Потребно је спречити физички губитак земљишта, односно уклањање најквалитетнијег 
(хумусног) слоја. Препоручује се да се то земљиште посебно одлаже (депонује) и касније 
поново употреби и по потреби распореди на друге делове терена (биоинжињерске мере, 
хортикултурна уређења и сл.). 

25. Мазиво и гориво потребно за снабдевање мехaнизације неопходно је транспортовати, 
депоновати  (чувати)  и  њима  руковати  поштујући  при  том  мере  заштите  прописане 
законском регулативом која се односи на опасне материје. 

26. Посебну  пажњу  посветити  обезбеђењу  услова  да,  у  току  градње,  не  дође  до 
процуривања  и  просипања  деривата  нафте,  кроз  ригорозне  контроле  техничке 
исправности грађевинских машина и транспортних средстава. 

27. У случају хаваријског изливања нафтних деривата, мазива и других опасних и штетних 
материја Извођач радова је у обавези да што пре отклони последице и изврши хитну и 
потпуну санацију локације. Загађени слој земљишта мора се отклонити и исти ставити у 
одговарајућу амбалажу. На место акцидента нанети нови, незагађени  слој  земљишта. 
Услове  за  ревитализацију  тражити  од  Покрајинског  завода  за  заштиту  природе. 
Извршити  ангажовање  акредитоване  лабораторије  за  узорковање  и  лабораторијску 
анализу загађеног земљишта. Са контаминираним земљиштем даље поступати у складу 
са Извештајем акредитоване лабораторије и законском регулативом. 

28. Није  дозвољено  справљење  бетона  на  градилишту,  као  ни  одржавање  цистерни  за 
бетон. 

29. Није дозвољено испуштање вишка бетона на околно земљиште. 
30. Није дозвољено заузимање веће површине него што  је дефинисано пројектом који  је 

одобрен од стране надлежних органа, у складу са локацијским условима и грађевинском 
дозволом. 

31. Смањити  или  избегавати  употребу  еколошки  непожељних  материјала,  као  што  су 
токсичне и инфективне, корозивне, експлозивне и запаљиве материје. 

32. Након окончања радова, сав комунални отпад, вишак материјала и опреме мора бити 
уклоњен са локација привременог депоновања. 

33. Користити  савремене,  тише  машине  и  тише  алтернативне  технике  градње,  звучне 
баријере у циљу смањења генерисаних нивоа буке. 
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34. За време извођења радова потребно је спроводити периодична мерења буке у оквиру 
од 500 m од границе градилишта у циљу утврђивања да ли генерисани нивои не прелазе 
законски дозвољене границе.  

35. Забрањено је извођење грађевинских радова у ноћним сатима. 

8.2.3 МЕРЕ ПОТРЕБНЕ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ ОТПАДА 

36. Извођач радова је обавезан да поштује Закон о управљању отпадом (“Службени гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/2016 и 95/2018 – други закон), Закон о амбалажи и амбалажном 
отпаду  (“Службени  гласник РС”,  бр.  36/09 и 95/18),  као и подзаконска акта донета на 
основу ових закона. 

37. Забрањено је одлагање свих врста отпада у водотоке и земљиште. 
38. Извођач  радова  је  обавезан  да  обезбеди  посебан  простор  и  опрему  за  сакупљање, 

разврставање  и  привремено  чување  различитих  отпадних  материја  (комунални  и 
амбалажни отпад, органски или процесни отпад, рециклабилни материјал). 

39. Настали  отпад  неопходно  је  разврстати  према  пореклу  (каталогу  отпада),  категорији 
(листи отпада) и карактеру. 

40. Извршити  испитивање  карактера  генерисаног  отпада  од  стране  акредитоване 
лабораторије. 

41. Са  генерисаним  отпадом  поступити  у  складу  са  резултатима  испитивања  карактера 
отпада извршеног од стране акредитоване лабораторије и важећим прописима: Законом 
о  управљању отпадом  (“Службени  гласник РС”,  бр.  36/09,  88/10,  14/2016 и  95/2018 – 
други закон), Правилником о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Сл. 
гласник РС", бр. 98/10) и Правилником о начину складиштења, паковања и обележавања 
опасног  отпада  ("Сл.  гласник  РС",  бр.  92/10).  Евиденцију  о  кретању  отпада  треба 
обављати у складу са Правилником о обрасцу документа о кретању отпада И упутством 
за његово попуњавање (“Сл. гласник РС”, бр. 114/2013). Произвођач отпада је дужан да 
води дневну евиденцију о отпаду и доставља редован годишњи извештај. 

42. Обезбедити  простор  за  прикупљање  рециклабилног  материјала  и  предавати  их 
акредитованом правном лицу овлашћеном за сакупљање наведене врсте отпада. 

43. Вишак земље из ископа (неискоришћен за насипања на локацији постројења) одвозити 
на локацију за одлагање грађевинског материјала. 

44. Чврсти отпад од грађевинског дрвета, папирна, картонска и пластична амбалажа шут и 
вишак  материјала  се  мора  прикупљати  периодично  и  према  потреби  односити  на 
локацију дефинисану од стране надлежне комуналне службе. 

45. Секундарне сировине, опасан и други отпад предавати лицу са којим је закључен уговор, 
а  које  има  одговарајућу  дозволу  за  управљање  отпадом  (складиштење,  третман, 
одлагање). 

46. За одлагање чврстог отпада користити контејнере који обезбеђују изолацију отпадних 
материјала  од  околног  простора.  Контејнери  се  морају  редовно  празнити  од  стране 
одговарајуће комуналне службе. 

47. Градити привремене објекте тако да се могу лако расклопити и грађевински материјал 
поново употребити, након привремене употребе. 

48. Проверити количине наручених потребних материјала. 
49. Плански  користити  помоћни  грађевински материјал,  као што  је  дрвена  грађа, што  ће 

смањити укупне количине отпада на градилишту. 
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8.3 МЕРЕ ТОКОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ ПОСТРОЈЕЊА 

8.3.1 МЕРЕ СПРЕЧАВАЊА НЕГАТИВНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

50. Обезбедити континуално и синхронизовано праћење специфичних параметара, а који се 
односе  на  квалитет  воде  за  наводњавање  и  земљишта  које  се  наводњава  у  циљу 
утврђивања количина опасних и штетних материја. 

51. Мониторинг квалитета воде и земљишта може да врши привредно друштво, односно 
предузеће  или  друго  правно  лице  које  је  регистровано  за  обављање  одговарајуће 
делатности, располаже одговарајућим техничким и стручним капацитетима и које има 
овлашћење Министарства. 

52. Уколико  се  у  току  испитивања  утврди  постојање  опасних  и  штетних  материја  у 
недозвољеним  количинама,  забранити  или  ограничити  производњу  пољопривредних 
култура, односно употребу воде за наводњавање. 

53. Забрањено је испуштање и одлагање опасних и штетних материја на пољопривредном 
земљишту, у канале за одводњавање и наводњавање или у реку Дунав. 

54. Корисници  пољопривредног  земљишта  су  дужни  да  земљиште  користе  у  складу  са 
Законом о  пољопривредном  земљишту  („Службени  гласник  РС,  бр.  62/2006,  65/2008‐
др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 98/2018‐др.закон). 

55. Корисници  земљишта  су  дужни  да  врше  редовну  контролу  плодности  обрадивог 
земљишта и  евиденцију  количине  унетог минералног ђубрива и  пестицида.  Контролу 
вршити по потреби, а најмање сваке 5 године. 

56. Корисници  земљишта  су  дужни  да  поступају  у  складу  са  препорукама  привредног 
друштва  које  уз  извештај  о  резултатима испитивања  квалитета  земљишта доставља и 
препоруке за употребу појединих врста минералних и органских ђубрива, као и мере за 
побољшање хемијских и биолошких својстава земљишта. 

57. У циљу заштите пољопривредног земљишта од штетног дејства еолске ерозије предузети 
мере  предвиђене  Законом о  пољопривредном  земљишту  („Службени  гласник  РС,  бр. 
62/2006, 65/2008‐др.закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 98/2018‐др.закон). 

58. Одредити  лице  одговорно  за  управљање  отпадом  који  може  настати  у  току 
експлоатације  система  (отпад  који  настаје  приликом  ремонта/редовног  одржавања 
објеката и опреме система за наводњавање). 

59. Дотрајали  делови  машинске  и  електро  опреме  се  не  смеју  одлагати  на  простору 
постројења или на околним пољопривредним површинама. 

60. Отпадно  рабљено  уље  и  мазиво  које  настане  у  току  редовног  одржавања  склопа  и 
уређаја у постројењу прикупљати одвојено по врсти у затворене непропусне судове и 
предавати акредитованом лицу за сакупљање и/или третман те врсте отпада. 

61. Ако дође до просипања штетних и опасних материја, неопходно их је покупити у складу 
са прописаном процедуром. 

62. Забрањено је спаљивање отпада на пољопривредним површинама. 
63. Бука не сме да пређе 60 dB у току дана и вечери, а 50 dB у току ноћи. Зато је потребно да 

се спрече вибрације тј. сва опрема треба да буде адекватно ослоњена. Користити звучне 
изолације за компресоре. 

64. Обавезно  извештавање  о  свим  незгодама  или  инцидентима  и  моментално  усвајање 
корективних мера. 

8.3.2 МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

65. Потребно  је  да  будући  управљач  система  за  наводњавање  актом  у  писменој  форми 
одреди лице за обављање послова спровођења мера безбедности и здравља на раду 
које  обавештава  запослене  и  њиховог  представника  о  увођењу  нових  технологија  и 
средстава  за  рад,  као  и  о  опасностима  од  повреда  и  оштећења  здравља  који  настају 
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њиховим увођењем, односно да у таквим случајевима донесе одговарајућа упутства за 
безбедан рад и оспособљава запослене за безбедан и здрав рад. 

66. Обезбедити одржавање средстава за рад и средстава и опреме за личну заштиту на раду 
у исправном стању. 

67. Обезбедити  пружање  прве  помоћи  и  оспособити  одговарајући  број  запослених  за 
пружање прве помоћи, спасавање и евакуацију у случају опасности. 

68. Зауставити сваку врсту рада који представља непосредну опасност за живот или здравље 
запослених. 

69. Вршити периодичне прегледе и испитивања опреме за рад. 
70. Целокупна  опрема  у  постројењу  треба  да  има  заштитне  уређаје  уграђене  још  у 

фабрикама  произвођача  који  ће  испоручити  предметну  опрему,  тако  да  исправно 
руковање њоме неће представљати опасност за руковаоце или раднике. 

71. Руковаоце опреме треба детаљно упознати са опремом и поступцима при редовним и 
хаваријским интервенцијама. Обуку радника извршити према важећим прописима. 

72. Обезбедити  мобилну  опрему  за  гашење  пожара  сходно  чл.  77  Закона  о  заштити  од 
пожара (“Службени гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018, 87/2018 – други закон и 
87/2018 – други закон). 

73. Руковаоци и особље постројења на сталном или повременом раду морају бити упознати 
са руковањем ПП апаратима. 

74. Манипулативно – транспортни или комуникационо – саобраћајни пролази треба да буду 
тако  распоређени  да  је  радницима/руковаоцима  омогућено  несметано  и  безбедно 
кретање и рад. Минимална ширина степеништа мора бити 80 cm и на сваком треба да 
постоји ограда. 

75. Предвидети заштиту од атмосферског пражњења на основу прорачунатог нивоа заштите, 
према  Правилнику  о  техничким  нормативима  за  заштиту  пројеката  од  атмосферског 
пражњења (“Службени Лист РС“, бр. 11/96). 

8.3.3 МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРОЈЕКТОМ 

76. Резервоар  са  дистрибуционом  црпном  станицом  мора  бити  ограђен  и  недоступан 
неовлашћеним лицима, са видно постављеним упозорењем о забрани приступа. 

77. Пре стављања у погон система за наводњавање, у оквиру завршетка извођења радова, 
тестирати  цевовод  на  притисак.  Испитивање  цевовода  на  притисак  обавити  по 
сегментима предложеним у Пројекту за грађевинску дозволу. Вода за тестирање једног 
сегмента  може  се  употребити  више  пута,  како  би  се  користила  минимална  потребна 
количина воде. 

78. Судови и цевоводи под притиском морају имати сигурносне вентиле, мембране и др. 
Сигурносна  арматура  од  повећања  притиска  у  инсталацији  мора  бити  редовно 
контролисана, баждарена и атестирана. 

79. Пре  стављања  у  погон  система  за  наводњавање,  испитати  рад  свих  сигурносних  и 
регулационих  уређаја  и  проверити  рад  уређаја  за  мерење,  сигнализацију  и 
командовање. Нарочиту пажњу треба поклонити заптивачима, површинама налегања. 

80. Сви органи и средства за руковање и надзор над радом пумпног постројења морају бити 
означени натписним плочицама,  показивачима положаја и бројевима  који одговарају 
бројевима датим у упутству за руковање постројењем. 

81. Све  поправке  цевовода,  уређаја  и  опреме  морају  се  вршити  под  надзором  стручног 
руководиоца који за тај посао издаје упутства и налоге. 

82. За  време  прегледа,  ремонта  или  других  радова  предвидети  мере  заштите  којима  се 
спречава нежељено пуштање у рад постројења. 

83. Инвеститор ‐ корисник треба на основу искустава стечених у погону стално да допуњава 
упутство  за  погон,  одржавање,  ревизију  и  ремонт  машинске  опреме  и  да  утврђује 
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временске интервале у којима се поједини радови на ревизији, одржавању и ремонту 
машинске опреме морају извршити. 

84. Обавезна  је  редовна  контрола  рада  и  исправности  мерача  протока  у  водозахватној 
грађевини и пумпној станици. 

85. Обавезна је редовна контрола и чишћење решетке на улазу у водозахват. 
86. По завршетку сезоне наводњавања и уколико нема више захтева за водом за потребе 

наводњавања,  систем  треба  конзервирати  за  зимску  паузу  (испразнити  воду  из 
цевовода,  резервоара  и  осталих  делова  система  и  на  адекватан  начин  припремити 
машинску и електро опрему за паузу у раду). 

87. Вршити мониторинг метеоролошких услова на предвиђеној климатској станици. 

8.3.4 МЕРЕ ПРЕДВИЂЕНЕ СТУДИЈОМ 

88. Свака активност мора бити планирана и спроведена на начин којим проузрокује најмању 
могућу промену у животној средини ‐ начело предострожности остварује се проценом 
утицаја  на  животну  средину  и  коришћењем  најбољих  расположивих  и  доступних 
технологија, техника и опреме. 

89. Поступати  у  складу  са  решењем  о  издавању  водне  дозволе  коју  издаје  Покрајински 
секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство. 

90. Поштовати мере заштите дате у оквиру Студије заштите за предео изузетних облика „Аде 
и одсеци код Сланкамена“, Покрајински завод за заштиту природе, 2015. год. 

91. Мере заштите природе дате у оквиру Локацијских услова уважити и приликом израде 
пројектне документације вишег реда, као и током извођења радова. 

92. Да  би  се  успоставио  континуирани  увид  у  захтевани  квалитет  воде  за  наводњавање, 
препоручује  се  редован  мониторинг  воде  из  реке  Дунав  током  вегетационе  сезоне, 
докле год је систем за наводњавање у функцији. 

93. Поступати у складу са добром пољопривредном праксом која подразумева коришћење 
оптималних количина воде, ђубрива, пестицида и хербицида, препоручених од стране 
Пољопривредне саветодавне и стручне службе, односно од стране произвођача, и то за 
сваку културу, односно сорту посебно. 

94. Предвидети  израду Плана  наводњавања и  кориговати  га  у  току  вегетационе  сезоне  у 
складу  са  реалним  метеоролошким  условима,  ради  идентификовања  и  спречавања 
прекомерног  захватања  воде  из  Дунава,  односно  прекомерне  потрошње  на  страни 
корисника. 

95. Забрањено  је  справљање  раствора  хемикалија  (пестицида)  на  пољопривредном 
земљишту. 

96. У  сарадњи  са  надлежним  службама  Општине  Инђија  предвидети  израду  Плана 
озелењавања – успостављање травнатих површина око објеката, успостављање биљног 
заштитног  појаса  дуж  канала,  ради  спречаваља  загађења  воде  и  земљишта,  као  и 
високоспратног  заштитног  појаса  које  пољопривредно  земљиште  штити  од  еолске 
ерозије. 

97. Забрањено  је  сађење инвазивних врста у простору  зелених појасева. Обезбедити што 
већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста, првенствено за спрат жбуња. 

98. На  основу  добијених  резултата  осматрања  и  мерења  квалитета  земљишта  и  воде  за 
наводњавање,  благовремено  предузимати  мере  и  активности  којима  ће  се  спречити 
негативни утицаји на животну средину. 

99. Уколико  се  редовним мониторингом  покаже  да  се  квалитет  воде  значајно  погоршао, 
размотрити постављање плутајућих мембрана или „завеса“ које ће спречити доспевање 
загађења до водозахвата. 

100. Пре испуштања воде из система неопходно установити стање на локацији на којој 
ће  вода  бити  испуштена,  и  отвореношћу  затварача  на  испусту  осигурати  да  брзина 
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испуштања  не  прекорачи  дозвољену  вредност  и  да  интензитет  буде  у  складу  са 
могуношћу тла да упије додатну количину воде. 

101. С обзиром да узводно од водозахвата постоје севесо комплекси вишег и нижег 
реда који у случају удесних ситуација могу да изазову загађење Дунава, а посредно и 
загађење  наводњаваног  земљишта  опасним  материјама  (нафтним  дериватима, 
вештачким ђубривима на бази амонијум нитрата), успоставити одговарајући механизам 
координације служби надлежних за ванредне ситуације, као и одговарајући банредни 
мониторинг. 

8.3.5 МЕРЕ ПРИ МОГУЋЕМ ПРЕСТАНКУ РАДА И ОБУСТАВИ ПРОИЗВОДЊЕ 

102. Потребно је предузети све мере које се захтевају или које ће се захтевати у складу 
са законима који су на снази или ће бити у циљу заштите животне средине. 

103. Након  уклањања  постројења,  локацију  довести  у  затечено  стање.  Израдити 
Пројекат  рекултивације  пољопривредног  земљишта  који  дефинише  решење  техничке 
рекултивације (поступак скидања, чувања и враћања хумусног слоја, техничко уређење 
терена  и  сл.)  и  биолошке  рекултивације  (припрема  земљишта  за  пољопривредну 
производњу, испитивање опасних и штетних материја у земљишту и сл.). 

104. Сав  отпад  настао  услед  рушења  објеката  и  демонтаже  опреме  разврстати  по 
врсти и евакуисати га из комплекса, односно предати акредитованом правном лицу за 
сакупљање или третман отпада по врстама. 

9 ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА 

Програм  праћења  и  мониторинга  треба  да  буде  део  управљачког  механизма  руковођења 
система  за  наводњавање.  Мониторинг  се  реализује  у  складу  са  Планом  мониторинга.  План 
мониторинга мора бити документован и треба да садржи следеће информације: 

 Списак места за узорковање, 

 Списак параметара који се прате, 

 Методе и опрему потребну за узорковање, 

 План узорковања, 

 Поступак провере и валидације резултата, 

 Захтеве за проверу и интерпретацију резултата, 

 Одговорност и неопходне квалификације руководства, 

 Услове чувања и руковања подацима, 

 Услове извештавања и прослеђивања резултата. 

9.1 МЕТЕОРОЛОШКИ УСЛОВИ 

Пројектом  је  усвојено  решење  са  праћењем  метеоролошких  услова  на  подручју,  помоћу 
климатске станице која ће бележити податке о минималној и максималној дневној температури, 
влажности ваздуха, брзини и правцу ветра, часовима осунчаности и падавинама. Мала величина 
подручја не захтева више од једне станице. 

Подаци  прикупљени  на  станици  послужиће  за  прорачун  референтне  евапотранспирације, 
односно за прорачун потреба за водом. На тај начин ће се лако упоредити потрошња на страни 
корисника са реалним потребама за водом, те ће се корекције количина воде лако спроводити 
у пракси. 
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9.2 МОНИТОРИНГ ВОДЕ 

9.2.1 МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНЕ ЗАХВАЋЕНЕ ВОДЕ 

Мерење  количине  захваћене  воде  првенствено  има  контролни  карактер,  да  захватање  буде 
строго у сагласности са захтевима Републичке дирекције за воде, истакнутим у водним условима. 
Подаци  о  захватању  воде  (рад  пумпних  агрегата)  биће  доступни  у  бази  података,  што  ће 
омогућити и накнадну потврду поштовања водних услова. Ови подаци, упарени са осматрањима 
на  аутоматској  метеоролошким  станици,  чија  је  уградња  такође  предвиђена,  пружаће 
статистички увид у све параметре рада и детаљне анализе ради унапређења рада система за 
наводњавање. 

9.2.2 МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА 

РЕДОВАН МОНИТОРИНГ 

Основни  задатак  мониторинга  воде  је  правовремена  детекција  свих  параметара  загађења 
квалитета воде на реци Дунав. Подзаконски акт који дефинише параметре квалитета воде за 
заливање  пољопривредног  земљишта  је  Правилник  о  дозвољеним  количинама  опасних  и 
штетних  материја  у  земљишту  и  води  за  наводњавање  и  методама  њиховог  испитивања 
(„Службени гласник РС“, бр. 23/1994). 

Табела 11. Максимално дозвољене концентарције опасних и штетних материја према Правилнику 
(„Сл.гл РС“, 23/94) 

Хемијски елемент МДК у земљишту
mg/kg земље 

МДК у води 
mg/l  воде 

Кадмијум до 3 до 0,01 
Олово до 100 до 0,1 
Жива до 2 до 0,001 
Арсен до 25 до 0,05 
Хром до 100 до 0,5 
Никл до 50 до 0,1 
Флуор до 300 до 1,5 
Бакар до 100 до 0,1 
Цинк до 300 до 1,0 
Бор до 50 до 1,0 

Овим Правилником прописују се максимално дозвољене количине опасних и штетних материја 
у земљишту и води за наводњавање које могу да оштете или промене производну способност 
(плодност)  пољопривредног  земљишта  и  води  за  наводњавање  које  долазе  испуштањем  из 
фабрика, изливањем из фабрика, изливањем депонија, неправилном употребом минералних 
ђубрива и средстава за заштиту биља (Табела 11). 

Поред  обавезног мониторинга  параметара  дефинисаним Правилником,  препорука  Студије  је 
праћење параметара за одређивање квалитета воде за наводњавање у складу са пепорукама 
ФАО организације Уједињених Нација (eng. Food and agriculture organization in United Nation), где 
се  квалитет  воде  коментарише  у  односу  на  четири  категорије  проблема:  салинитет,  стопу 
инфилтрације воде, токсичност јона и остало (концентрација нитрата, бикарбонатног јона). 

У  наредној  табели  дате  су  FAO  препоруке  за  одређивање  лабораторијских  вредности 
параметара које је потребно пратити ради процене квалитета воде за наводњавање. 
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Табела 12. Приказ параметара за оцену квалитета воде за наводњавање, FAO 

Параметар воде Симбол Јединица Уобичајени опсег у води 
за наводњавање 

Салинитет

Електропроводљивост ECw dS/m 0 – 3 
Укупна растворена чврста 

материја TDS mg/l 0 – 2.000 

Катјони и анјони

Калцијум Ca2+ me/l 0 – 20 
Магнезијум Mg2+ me/l 0 – 5 
Натријум Na+ me/l 0 – 40 
Карбонати CO3

2‐ me/l 0 – 0.1 
Бикарбонати HCO3

‐ me/l 0 – 10 
Хлориди Cl‐ me/l 0 – 30 
Сулфати SO4

2‐ me/l 0 – 20 
Нутријенти

Нитрати‐азот NO3‐N mg/l 0 – 10 
Амонијак‐азот NH4‐N mg/l 0 – 5 

Фосфати‐фосфор PO4‐P mg/l 0 – 2 
Kалијум K+ mg/l 0 – 2 

Остали

Бор B mg/l 0 – 2 
Киселост/базност pH 1–14 6.0 – 8.5 

Адсорпциони однос 
натријума SAR (me/l)  0 – 15 

Препорука Студије је и микробиолошка анализа у оквиру редовног мониторинга квалитета воде 
јер представља важан елемент  укупног  сагледавања квалитета  воде  за наводњавање. Према 
канадским смерницама за квалитет животне средине, наведени параметри могу бити користан 
приказ  микробиолошког  стање  воде  за  наводњавање.  Фреквенција  мониторинга  и  праћења 
стања микробиолошких параметара требала би бити у периоду честог наводњавања, минимум 
једном месечно. Уколико се докаже или пријави од стране одговорних лица за одржавање и 
управљање  системом  за  наводњавање  изливања  фекалних  вода  или  вода  оптерећених 
микробиолошким компонентама потребно је пријавити акцидент и урадити потребну анализу 
за правовремену детекцију параметара загађења. 

Да  би  се  успоставио  континуирани  увид  у  квалитет  воде  за  наводњавање,  препоручује  се 
редован  мониторинг  воде  из  Дунава  током  вегетационе  сезоне,  докле  год  је  систем  за 
наводњавање у функцији. 

ВАНРЕДНИ МОНИТОРИНГ 

У случају акциденталних  ситуација  у  смислу изливања, цурења или било каквог испуштања у 
реципијент, односно реку Дунав као извор воде за наводњавање система „Стари Сланкамен“ 
потребно је извршити додатну анализу која подразумева следеће параметре: 

 меру  водоникових  јона  односно  pH  вредност  која  је  свакако  и  део  препоруке  ФАО 
организације; 

 укупан садржај органске материје (HPK‐хемијска потрошња кисеоника, укупан органски 
угљеник и угљоводници пореклом из нафте), пре свега оних који се брзо разграђују; 

 минерална уља (C10‐C14). 
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Сви  наведени  параметри  су  дефинисани  Уредбом  о  граничним  вредностима  загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање 
("Службени  гласник  РС",  број  50/2012.).  Овом  Уредбом  утврђују  се  граничне  вредности 
загађујућих супстанци у површинским и подземним водама и седименту, као и рокови за њихово 
достизање.  Коментарисање  резултата  и  примена  адекватних  мера  мора  бити  у  складу  са 
наведеном Уредбом. 

9.3 МОНИТОРИНГ ЗЕМЉИШТА 

Правилник  о  дозвољеним  количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земљишту  и  води 
наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 23/1194) обавезују 
инвеститора да у складу са Правилником прати параметре квалитета земљишта наведене у овом 
Правилнику, у складу са дефинисаним временским периодом – Табела 11. 

Препорука Студије је да се у редовну контролу и праћење параметара који су по дефиницији и 
индикатори животне средине уврсте и следеће групе параметара:  

 Контрола  органске  материје  и  биолошке  разноврсности  –  ТОC  (садржај  укупног 
угљеника),  однос  угљеник‐азот  C:N,  густина  и  запремина  земљишта,  микробиолошки 
параметри земљишта (целулолитичка активност‐целулоза тест, CO2 продукција). 

 Kонтрола ерозије тла ‐ мери се запремином густине тла, густином чврсте фазе, укупном 
порозношћу, пропусношћу земљишта за воду.  

 Koнтрола  влажности  земљишта  у  зони  корена  биљних  култура  –    контрола  овог 
параметра означава ефикасност система за наводњавање. 

 Контрола  заслањивања  земљишта  –  мери  се  pH  вредност,  електропроводљивост, 
садржај соли, водени капацитет земљишта, хемијски састав процедних вода. 

На основу Уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 
ризика  од  деградације  земљишта  и  методологији  за  израду  ремедијационих  програма 
дефинисани су  параметри који се прате и они су: 

 Укупан садржај угљеника и садржај хумуса, 

 pH, 

 Анјони – Cl‐, NO3‐, SO42‐, HCO3‐ , F‐,  K+, Cl‐, Br‐, 

 Катјони – Na+, K+, NH4+. 

Да би се успоставио континуирани увид у захтевани квалитет земљишта, препоручује се редован 
мониторинг у току вегетационе сезоне, а најмање једном годишње пред почетак сезоне.  

9.4 МОНИТОРИНГ УТИЦАЈА НА ЕКОСИСТЕМ 

Имајући  у  виду  предвиђене  радове,  квантитет  и  квалитет  доступних  података  о  биолошкој 
разноврсности и квалитету животне средине, као и оцену стања животне средине, неопходно је 
вршити мониторинг параметара животне средине и квалитета/стања воде посебно на местима 
укрштања  са  регионалним/локалним  еколошким  коридорима,  a  река  Дунав  представља 
међународни еколошки коридор из којег се у овом случају захвата вода потребна за систем за 
наводњавање. 

С обзиром да ће се објекти подсистема за наводњавање налазити у зони заштићеног подручја, 
a посебно водозахватна пумпна станица на Дунаву, која се налази у зони станишта заштићених 
и строго заштићених врста које су од националног значаја, потребно је пратити стање екосистема 
заштићеног подручја током извођења радова, а и током фазе експлоатације. 
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Препорука Студије je да би праћење утицаја на екосистеме требало вршити периодично у току 
извођења радова, као и две године након завршетка радова, а минимум једном у четири године 
у периоду који следи, како би се могло прецизно анализирати стање биолошке разноврсности 
подручја, утврдити утицај измена животне средине, као и да би се благовремено предвиделе 
одговарајуће  мере  за  смањење  негативних  утицаја.  Пожељно  је  успоставити  сарадњу  са 
Управљачем заштићеног подручја и са њим ускладити захтеве мониторинга. 

10 ПОДАЦИ  О  НЕДОСТАЦИМА  ИЛИ  НЕПОСТОЈАЊУ 
ОДГОВАРАЈУЋИХ  СТРУЧНИХ  ЗНАЊА  И  ВЕШТИНА  ИЛИ 
НЕМОГУЋНОСТИ ДА СЕ ПРИБАВЕ ОДГОВАРАЈУЋИ ПОДАЦИ 

Приликом израде Студије, стручна екипа није приметила техничке недостатке или непостојање 
одговарајућих стручних знања за несметану израду Студије. 

У  свом  раду,  стручна  екипа  је  тесно  сарађивала  са  колегама  из  општине  Инђија  од  којих  је 
добијена  најзначајнија  документациона  грађа.  Овом  приликом  желимо  да  се  захвалимо 
одговорнима  из  ових  кућа  на  разумевању  и  спремности  да  нам  се  сви  потребни документи, 
пројекти и подаци ставе на располагање. 

11 ЗАКЉУЧЦИ СТУДИЈЕ 

Предложено  техничко  решење  ће  омогућити  да,  након  завршетка  свих  планираних  радова, 
власницима парцела које се налазе у обухавату подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“ 
у Инђији буде доступан модеран систем за наводњавање чиме ће се обезбедити оптпимални 
услови  за  раст  и  развитак  гајених  биљака  у  различитим  временским  условима,  што  ће  на 
предметном  подручју  интензивирати  пољопривредну  производњу  и  унапредити  економски 
развој. 

На  основу  пројектоване  технологије,  систем  за  наводњавање  неће  бити  значајан  загађивач 
животне  средине.  Нема  продукције  перзистентних,  високотоксичних,  екотоксичних  материја, 
нити испуштања великих количина неспецифичних полутаната. 

Рад  системa  за  наводњавање  је  аутоматизован  и  гарантује  еколошки минимум  низводно  од 
водозахвата.  Вид  наводњавања  „кап  по  кап“  који  ће  се  применити  има  највишу  стопу 
ефикасности за врсту засада као што су воћарски и виноградарски. 

Технологија капања повећава ефикасност наводњавања, због своје способности да контролише 
прецизно подешен притисак, количину и време протока воде. Уз мање продирања воде у тло, 
постоје  и  мање  могућности  за  развитак  корова.  Примењена  технологија  такође  омогућава 
пољопривредницима да  уштеде новац на  комуналним услугама и радној  снази. Иако овакав 
модеран  систем  за  наводњавање  представаља  скупљу  инвестицију  у  погледу  иницијалног 
улагања, у односу на друге системе за наводњавање исплативија је на дуже стазе, што спада у 
један од постулата одрживог развоја. 

Сарадња  корисника  са  Пољопривредном  саветодавном  и  стручном  службом  Србије  – 
Пољопривредна станица Нови Сад, обезбедиће рaциoнaлну примену рeшeњa, и то препорукама 
и  упутствима  о  начинима  наводњавања,  заливним  нормама  и  турнусима  заливања  за  сваку 
евидентирану  педосистемску  јединицу,  све  у  складу  са  заступљеним  воћним  врстама  и 
њиховима фазама развоја. 

Независно од реализације Пројекта, потребно је, у сарадњи са надлежним службама Општине 
Инђија, успоставити континуалне приобалне вегетацијске тампон појасеве уз канале и подићи 
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вишеспратне  ветрозаштитне  појасеве,  у  складу  са  потребама  заштите  пољопривредног 
земљишта  од  еолске  ерозије,  чиме  би  се  обезбедила  биолошка  и  предеона  разноврсност 
агроекосистема, добар еколошки статус/потенцијал површинских вода и заштита земљишта и 
постојеће каналске мреже за одводњавање од загађења. 

Посебну пажњу треба посветити пределима изузетних одлика „Аде и одсеци код Сланкамена“, 
одређених ИПА и ИБА подручја, локалних и међународних еколошких коридора, као и мањих 
површина са заштићеним и строго заштићеним врстама од националног значаја, а нарочито део 
код  водозахватне  пумпне  станице  подсистема  „Нови  Сланкамен“,  јер  се  налазе  у  оквиру 
станишта строго заштићених врста. Како би се спречили нежељени утицаји на животну средину 
морају  се  поштовати  све  наведене  мере  у  оквиру  ове  Студије.  Препоручује  се  мониторинг 
параметара  животне  средине  посебно  на  местима  укрштања  са  регионалним/локалним 
еколошким коридорима. Пожељно је успоставити сарадњу са Управљачем заштићеног подручја 
и са њим ускладити захтеве мониторинга. 

Такође, с обзиром да у случају удеса севесо постројења лоцираног узводно до водозахвата може 
доћи  до  контаминације  воде  у  Дунаву  и  наводњаваног  земљишта  уколико  таква  вода  уђе  у 
систем,  неопходно  је  да  будући  управљач  подсистема  успостави  механизам  координације 
служби за ванредне ситуације локалних самоуправа  (Сремски Карловци, Нови Сад, Инђија) и 
лица задужених за рад подсистема. 

Паралелно  за  изградњом  подсистема  за  наводњавање  „Нови  Сланкамен“,  предвиђена  је  и 
изградња  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“.  Рад  ових  подсистема  је  потпуно 
независан и неће доћи до кумулирања ефеката. 
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