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РЕШЕЊЕ 
O ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ОБРАЂИВАЧА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 

СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 
„СТАРИ СЛАНКАМЕН“ 

У складу са одредбама Закона 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 закони 9/2020), 
Закона 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) и Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, 
бр.  135/2004  и  36/2009),  за  именовање  лица  које  израђују  инвестиционо  –  техничку 
документацију, доносим следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

Одређујем следеће стручно лице које испуњава све Законом прописане услове за: 

Одговорни обрађивач Студије и процени утицаја на животну средину 

Драгана Пејовић, дипл.грађ.инж. 

 

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ“ АД 

               ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 

 

 

Проф. Др Дејан Дивац, дипл.грађ.инж. 
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ПОТВРДА 
 

Да  ОДГОВОРНИ  ОБРАЂИВАЧ  задовоњава  законо  прописане  услове,  у  складу  са  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  закони  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 и 14/2016) и Законом о процени утицаја на животну средину („Службени 
гласник РС”, бр. 135/2004 и 36/2009). 

Одговорни обрађивач Студије и процени утицаја на животну средину 

Драгана Пејовић, дипл.грађ.инж, лиценца бр. 314 Ј411 10 

 

ИНСТИТУТ ЗА ВОДОПРИВРЕДУ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ“ АД 

               ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР 

 

 

Проф. Др Дејан Дивац, дипл.грађ.инж. 
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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 

1.2.1 УВОД 

Студија о процени утицаја на животну средину подсистема за наводњавање „Стари 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 „Стари Сланкамен“ у општини Инђија на к.п. бр. 959, 984, 1004, 
1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 1190, 1191, 1243, 1621/1, 1620, 1621/2, 1692 КО Стари 
Сланкамен и к.п. 1014, 2023/3, 2023/22, 2028, 2030/15, 2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 2035/2, 
2035/1,  2036/1,  2037,  2037/2,  2037/1,  2038,  2039,  2043/69,  2043/59,  2046/49,  2047/16,  2083/1, 
2083/2, 2085, 2092, 2162, 2165, 2192, 2227, 2228, 2288, 2329, 2331, 2341, 2407, 2410, 2440, 2548, 
2549, 2550, 2551, 2590, 2631, 2665, 2699, 2747, 2736/1, 2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 3677 КО 
Нови Сланкамен, 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  „Стари  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 
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току вегетације биљака, Пројектом изградње подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ у 
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 „Стари 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. 

1.2.2 РЕШЕЊА, ДОЗВОЛЕ И САГЛАСНОСТИ 

При изради Студије о процени утицаја на животну средину подсистема за наводњавање „Стари 
Сланкамен“, коришћена су мишљења, дозволе, услови и сагласности надлежних установа, који 
су наведени у наставку: 

 Решење  о  потреби  израде,  обиму  и  садржају  студије  утицаја  на  животну  средину  за 
пројекат  изградње  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“  на  територији 
Инђија,  Општинска  управа  општине  Инђија,  Одељење  за  урбанизам,  комунално 
стамбене  послове  и  заштиту  животне  средине,  Инђија,  број  501‐75/2020‐IV‐02‐05  од 
23.09.2020. године, 

 Локацијски  услови  за  пројекат  изградње  подсистема  за  наводњавање  „Стари 
Сланкамен“  на  територији  Инђија,  Општинска  управа  општине  Инђија,  Одељење  за 
урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине, Инђија, ROP‐IND‐ 
5530‐LOCH‐2/2020 од 08.06.2020. године, 

 Услови у погледу пројектовања и прикључења на путну инфраструктуру, ЈП за управљање 
путевима  и  паркиралиштима  ''Инђија  пут'',  Инђија  број  353‐27/2020‐1  од  07.05.2020. 
године, 
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 Услови у погледу пројектовања и прикључења на системе водоснабдевања и одвођења 
отпадних вода, ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Инђија, број 32502‐23/2020‐2 
од 13.05.2020. године, 

 Услови  у  погледу  пројектовања  и  прикључења  на  гасну  мрежу,  ЈП  „Ингас“  Инђија  из 
Инђије, број 997 од 07.05.2020. године, 

 Начин  и  услови  укрштања  са  објектима  електроенергетске  инфраструктуре,  ЕПС 
дистрибуција – огранак Електродистрибуција Рума, број 88.1.1.0.‐D‐07.17.‐117001‐20 од 
11.05.2020. године, 

 Услови у погледу пројектовања и прикључења на телекомуникациону мрежу, „Телеком 
Србија“ А.Д. Београд, брoј А335‐101021/1‐2020 од 05.05.2020. године, 

 Услови  заштите  културних  добара,  Завод  за  заштиту  споменика  културе,  Сремска 
Митровица број 158‐07/20‐2 од 20.03.2020. године, 

 Услови за безебедно постављање у погледу мера заштите од пожара и експлозија, МУП 
РС Сектор за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту 
09.29 Број 217‐5944/20 од 30.04.2020. године, 

 Услови  за  прикључење  и  пројектовање  у  погледу  водних  услова,  Покрајински 
секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство број 04‐325‐345/2020‐04 од 
15.05.2020. године, 

 Услови  заштите  природних  добара, Покрајински  завод  за  заштиту  природе, Нови Сад 
број 03‐980/2 од 15.05.2020. године, 

 Други услови за пројектовање и прикључење, Дирекција за водне путеве, Београд, број 
11/158‐1 од 03.06.2020. године. 

1.2.3 РЕЛЕВАНТНА ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА 

За израду Студије о процени утицаја на животну средину консултована је следећа релевантна 
законска регулатива: 

 Закон  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 
‐ др. закон и 95/2018 ‐ др. закон), 

 Закон о процени утицаја на животну  средину  ("Службени  гласник РС",  бр.  135/2004 и 
36/2009), 

 Закон 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, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон и 9/2020), 

 Закон  о  водама  ("Службени  гласник  РС",  бр.  30/2010,  93/2012,  101/2016,  95/2018  и 
95/2018‐др. закон), 

 Закон о заштити природе ("Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр., 
14/2016 и 95/2018‐др.закон), 

 Закон о пољопривредном земљишту ("Службени гласник РС", бр. 65/2006, 65/2008– др. 
закон и 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон), 

 Закон о заштити земљишта ("Службени гласник РС", бр. 112/2015), 

 Закон о културним добрима  ("Службени  гласник РС", бр. 71/94, 52/2011 – др.  закони, 
99/2011 – др. закон), 

 Закон о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018‐
др.закон), 

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 95/2018‐
др. закон), 
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 Закон о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр.101/2005, 91/2015 и 
113/2017 – др. закон), 

 Закон о заштити од пожара (“Службени гласник РС”, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018‐др. 
закони и 87/2018), 

 Закон о заштити ваздуха ("Службени гласник РС", бр. 36/2009 и 10/2013), 

 Закон  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  ("Службени  гласник  РС",  бр.  36/2009  и 
88/2010), 

 Закон  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управљању  ванредним  ситуацијама 
("Службени гласник РС", број 87/2018), 

 Закон  о  ратификацији  Конвенције  о  заштити  светске  културне  и  природне  баштине 
(“Службени лист СФРЈ ‐ Међународни уговори“, бр. 8/1974), 

 Закон о потврђивању Конвенције о очувању европске дивље флоре и фауне и природних 
станишта  Европе,  Берн,  1979  (“Службени  гласник  РС  ‐  Међународни  уговори“,  бр. 
102/2007), 

 Закон  о  потврђивању  Европске  конвенције  о  пределу  (“Службени  гласник  РС  ‐ 
Међународни уговори“, бр. 4/2011), 

 Закон о потврђивању Европске конвенције о заштити археолошког наслеђа (ревидирана) 
(“Службени гласник РС”, бр. 42/2009), 

 Уредба  о  утврђивању  Листе  пројеката  за  које  је  обавезна  процена  утицаја  и  Листе 
пројеката  за  које  се може  захтевати процена  утицаја на животну средину  ("Службени 
гласник РС", бр. 114/2008), 

 Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих материја  у  површинским  и  подземним 
водама  и  седименту  и  роковима  за  њихово  достизање  („Службени  гласник  РС“,  бр. 
50/2012), 

 Уредбе о  граничним вредностима емисије загађујућих материја у води и роковима за 
њихово достизање (“Службени гласник РС”, бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016), 

 Уредба о  граничним вредностима приоритетних и  приоритетних  хазардних  супстанци 
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, 
бр. 24/2014), 

 Уредба  о  производима  који  после  употребе  постају  посебни  токови  отпада,  обрасцу 
дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа и годишњег 
извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања 
накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде 
(“Службени гласник РС”, бр. 54/2010, 86/2011, 15/2012, 3/2014 и 95/2018‐др. закон), 

 Уредба о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма, 
("Службени гласник РС", бр. 88/2010 и 30/2018‐др. пропис), 

 Уредба  о  индикаторима  буке,  граничним  вредностима,  методама  за  оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Службени 
гласник РС“, бр. 75/2010), 

 Уредбе о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  ("Службени  гласник 
РС", бр. 11/2010 ,75/2010 и 63/2013), 

 Правилник о садржини захтева о потреби процене утицаја („Службени гласник РС“, бр. 
69/2005), 

 Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води 
за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС, бр. 23/1994), 

 Правилник о техничким захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености 
опреме под притиском („Службени гласник РС”, бр. 87/2011), 
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 Правилник  о  условима,  начину  и  поступку  управљања  отпадним  уљима  ("Службени 
гласник РС", бр. 71/2010), 

 Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Службени гласник 
РС", бр. 53/1997 и 14/2009), 

 Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада, („Службени гласник РС”, 
56/2010), 

 Правилник  о  условима  и  начину  сакупљања,  транспорта,  складиштења  и  третмана 
отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије ("Службени 
гласник РС", бр. 98/2010), 

 Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутством за његово попуњавање 
(“Службени гласник РС”, бр. 114/2013), 

 Правилник  о  садржају  елабората  о  уређењу  градилишта  ("Службени  гласник  РС",  бр. 
121/2012 и 102/2015), 

 Правилнику  о  утврђивању  водних  тела  површинских  и  подземних  вода  („Службени 
гласник РС“, бр. 96/2010), 

 Правилнику  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода  и 
параметрима  хемијског и  квантитативног  статуса подземних  вода  („Службени  гласник 
РС“, бр. 74/2011), 

 Правилником о методама мерења буке,  садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
(„Службени гласник РС“, бр.72/2010), 

 Правилник  о  техничким  нормативима  за  инсталације  хидрантске  мреже  за  гашење 
пожара („Службени Лист СРЈ“, бр. 3/2018). 

1.2.4 РАСПОЛОЖИВА ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

При изради Студије о процени утицаја на животну средину подсистема за наводњавање „Стари 
Сланкамен“, коришћена је следећа техничка документација: 

 Идејно решење Пројекта подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“, Институт за 
водопривреду „Јарослав Черни“, 2020. год, 

 Идејно решење Пројекта подсистема за наводњавање „Нови Сланкамен“, Институт  за 
водопривреду „Јарослав Черни“, 2020. год, 

 Пројекат  за  грађевинску  дозволу  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“, 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, 2021. год, 

 Пројекат  за  грађевинску  дозволу  подсистема  за  наводњавање  „Нови  Сланкамен“, 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, 2021. год, 

 Претходна студија оправданости наводњавања пољопривредних површина у општини 
Инђија, Институт за водопривреду „Јарослав Черни“, 2011. год, 

 План  детаљне  регулације  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“  и  „Нови 
Сланкамен“ у општини Инђија, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 2018. год, 

 Извештај  о  стратешкој  процени  утицаја  плана  детаљне  регулације  подсистема  за 
наводњавање  „Стари  Сланкамен“  и  „Нови  Сланкамен“  у  општини  Инђија  на животну 
средину, ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад, 2018. год, 

 Просторни план општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“, бр. 07/12 и 27/18), 

 План  генералне  регулације  насеља  Стари  Сланкамен  („Сл.  лист  општине  Инђија“,  бр. 
27/11), 

 План  генералне  регуалције  насеља  Нови  Сланкамен  („Сл.  лист  општине  Инђија“,  бр. 
6/19). 
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 Попис становништва и домаћинстава 2011. године, Републички завод за статистику, 

 Општине и региони у Републици Србији 2019, Републички завод за статистику, 
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 Геолошки атлас Србије, Геолошки информациони систем Србије (ГеолИСС), 

 Извештај  о  испитивању  квалитета  ваздуха  у  животној  средини,  Институт  Ватрогас, 
15.10.2020. година, 

 Процена  угрожености  од  елементарних  непогода  и  других  несрећа  на  територији 
Општине  Инђија,  Република  Србија,  Аутономна  покрајна  Војводина,  општина  Инђија, 
2018. год, 

 Правила добре пољопривредне праксe, 

 Saline and Alkaline Soils USDA Handbook No.60, US Salinity Laboratory, 

 Препоруке FAO (Food and Agriculture Organization), 

 Canadian Council of Ministers of the Environment. (1999). Canadian water quality guidelines 
for the protection of agricultural water uses. In “Canadian environmental quality guidelines”. 
p. 2. CCME Publications, Winnipeg, Manitoba, Canada, 

 Информације  са  интернет  сајтова:  http://www.seismo.gov.rs/,  https://a3.geosrbija.rs/, 
http://geoliss.mre.gov.rs/, https://www.indjija.rs/, https://www.wikipedia.org/ 
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2 ОПИС ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈОЈ СЕ ПЛАНИРА ИЗВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКТА 

2.1 МАКРО ЛОКАЦИЈА 

Општина Инђија  налази  се  у  АП  Војводини,  у  североисточном делу Срема,  административно 
припада Сремском Округу. Граничи се са општинама Сремски Карловци и Тител у Јужнобачком 
округу, Ириг, Рума и Стара Пазова у Сремском Округу, и градом Зрењанин. 

Инђија је железничка раскрсница Срема. Кроз Инђију пролази железничка пруга Београд‐Нови 
Сад‐Суботица,  те  Београд‐Стара  Пазова‐Рума‐Сремска  Митровица.  Поред  Инђије  пролази  и 
међународни ауто‐пут Београд‐Нови Сад‐Суботица‐Будимпешта. 

Сам град Инђија налази се на 45º03’ северне географске ширине и 20?05’ источне географске 
дужине, на надморској висини од 113 m. Рељеф општине карактеришу обронци Фрушке горе 
који се протежу северним делом територије и плодна равница у јужном делу. 

Како је смештена на пола пута између Београда и Новог Сада, на месту где се укрштају значајни 
европски коридори – аутопут Е‐75 и река Дунав, њен туристичко‐географски положај веома је 
повољан (Слика 1). 

 

Извор: Стратегија локалног економског развоја општине Инђија 2014 ‐ 2020 

Слика 1. Mакролокација општине Инђија 

На  површини  општине  Инђија  од  око  385  km²  налази  се  11  насеља:  Инђија,  Бешка,  Нови 
Сланкамен,  Нови  Карловци,  Крчедин,  Чортановци,  Марадик,  Љуково,  Стари  Сланкамен, 
Јарковци и Сланкаменачки Виногради (Слика 2). 
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Извор: Google Earth 

Слика 2. Насеља општине Инђија 

2.2 МИКРО ЛОКАЦИЈА 

Земљиште на коме  је предвиђена изградња подсистема  за наводњавање „Стари Сланкамен“ 
лежи  на  високом  терену  изнад  десне  обале  Дунава,  али  је  по  карактеру  већим  делом 
равничарско. Подсистем се налази се око 15 km североисточно од центра Инђије, углавном на 
територији села Нови Сланкамен, али мањим делом залази у атар Старог Сланкамена. 

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 
планом  општине  Инђија,  као  и  основама  заштите,  коришћења  и  уређења  пољопривредног 
земљишта. 

ЧОРТАНОВЦИ 

СЛАНКАМЕНАЧКИ 
ВИНОГРАДИ

БЕШКА

ЈАРКОВЦИ 

МАРАДИК 

ЉУКОВО 

КРЧЕДИН

ИНЂИЈА

НОВИ 
КАРЛОВЦИ

НОВИ 
СЛАНКАМЕН 

СТАРИ 
СЛАНКАМЕН 
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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 3. Микролокација подсистема за наводњавање „Стари 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  „Стари 
Сланкамен“ су дате у наредној табели. 

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

Катастарска општина Катастарске парцеле

К.О. Стари Сланкамен 

Пумпна станица: к.п. бр. 1692

Главни цевовод: к.п. бр. 1692, 1621/2, 1621/1, 1620, 1191, 1190, 1078 и 
1187/2 

Резервоар: к.п. бр. 1187/2 

Дистрибутивна мрежа: к.п. бр. 959, 984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 
1186/1 и 1243 

К.О. Нови Сланкамен 

Дистрибутивна мрежа: к.п. бр. 1014, 2023/3, 2023/22, 2028, 2030/15, 
2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 2035/2, 2035/1, 2036/1, 2037, 2037/2, 
2037/1, 2038, 2039, 2043/69, 2043/59, 2046/49, 2047/16, 2083/1, 2083/2, 
2085, 2092, 2162, 2165, 2192, 2227, 2228, 2288, 2329, 2331, 2341, 2407, 
2410, 2440, 2548, 2549, 2550, 2551, 2590, 2631, 2665, 2699, 2747, 2736/1, 
2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676 и 3677 

КРЧЕДИН 
СТАРИ СЛАНКАМЕН 

НОВИ СЛАНКАМЕН 

НОВИ КРАЛОВЦИ 
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2.3 КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

2.3.1 MОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Општину Инђија карактерише претежно брежуљкаст рељеф обронака Фрушке Горе. Надморска 
висина општине се креће од 269 mnm до 103 mnm источно и јужно. 

На територији општине корито Дунава је уз саме обронке Фрушке горе те је ширина алувијалне 
равни незнатна,  а  негде и  не  постоји  као  рељефни облик.  Значајан  рељефни облик  везан  за 
Дунав су аде у бројни рукавци између њих. 

У геоморфолошком смислу истражни простор општине Инђија чине две основне целине: 

 источни огранци Фрушке горе, тзв. фрушкогорско побрђе и 

 фрушкогорска лесна зараван. 

Највећи  простор  обухвата  фрушкогорска  лесна  зараван.  Главне  рељефне  облике  ове  целине 
представљају речне долине. Река Дунав  са  својим широким коритом  гради облике везане  за 
речну ерозију и акумулацију. 

У  оквиру  фрушкогорског  побрђа  могу  се  издвојити  две  мање  целине:  Калакач  и  Кошевац. 
Заједничка  карактеристика  и  једног  и  другог  узвишења  јесте  да  су  им  северне  стране  доста 
стрме. 

Морфогенеза  Фрушке  горе  објашњава  се  набирањем  централних  делова  током  херцинске 
орогенезе. Првобитно Панонско копно тоне и Фрушку гору на извесним местима плави плитко 
доњотријаско море. У доба  јуре, за време регресије, Фрушка  гора  је копно, а у  горњој креди 
поново  наступа  трансгресија  која  опет  плави  делове  Фрушке  горе.  После  креде  издиже  се 
фрушкогорски  појас  и  кроз  цео  палеоген  је  копно.  Током  олигомиоцена  набирају  се  Алпи  и 
Карпати и ствара се Панонски басен испуњен сланим, а затим и бочатим сарматским морем. Дуга 
еволуција  развитка  Фрушке  горе  изазвала  је  разноврсне  егзогене  процесе,  чији  је  крајњи 
резултат морфоскулптура коју данас Фрушка гора има. 

Фрушкогорска лесна зараван је друга основна геоморфолошка целина на територији инђијске 
општине. У  јужној подгорини Фрушке гора је пространија него у северној. Апсолутна висина с 
удаљавањем од Фрушке горе опада на 90 до 100 mnm. Лесна зараван није јединствена, већ се 
издвајају два нивоа. Виши ниво је лесна зараван апсолутне висине 130 до 150 mnm и нижи ниво 
110 до 120 mnm. Виша лесна зараван простире се у средишњем делу инђијске општине где је 
дебљина лесних наслага до 20 m. Нижа лесна зараван заузима јужније делове општине. 

Са гледишта геоморфологије веома је интересантан долински систем Будовара са три рељефне 
појаве. Прва појава  се односи на положај Будовара,  чији  је доњи део долине  усечен  у  виши 
ободни део лесне заравни, која има облик простране депресије. Друга интересантна појава су 
локалне  терасе,  а  трећа  локалне  депресије.  Прва  геоморфолошка  појава  односи  се  на  део 
долине  када  поток  Будовар напушта  предео инђијске  општине. Локалне  терасе  у  долинском 
систему Будовара  јављају се на  југоисточном делу атара Нови Карловци. Констатоване су две 
терасе: т1 (5‐7 m) и т2 (2‐3 m). Трећу геоморфолошку појаву представљају локалне депресије. 
Једна се јавља код Крчедина а друга је Ј‐И од Нових Карловаца, тј. Новокарловачка депресија. 
Крчединска депресија је елипсастог облика, правца запад‐исток, са дужом осом 6 km и краћом 
2,5 km. Просечна дубина депресије је 10 до 15 m. Новокарловачка депресија највећим делом 
припада  инђијској  општини,  изузев  мањег  југоисточног  дела  који  припада  општини  Стара 
Пазова. Правца је СЗ ‐ ЈИ, дужине око 7 km и ширине око 3,5 km. Поток Будовар тече дном ове 
депресије. У пределу депресије поток није изградио своју долину, већ од флувијалних облика 
постоји само речно корито. 
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2.3.2 ГЕОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Геологија терена општине Инђија и њене шире зоне може се окарактерисати као сложена. Чине 
је стене различите старости ‐ од најстаријих палеозојских, затим мезозојских (јурски седименти), 
преко млађих  кенозојских  до  најмлађих  алувијалних  наслага  квартара  (савременог  холоцена 
поред Дунава). Основне информације присутних  литолошкох  чланова  у  хронолошком смислу 
приказане су на картама ОГК СФРЈ 1:100.000, листови Л 34‐101 Инђија и Л 34‐88 Нови Сад. Према 
подацима  ОГК  за  геологију  инђијске  општине  доминантна  су  три  литолошка  члана: 
нерашчлањени сенон (горња креда), лесни седименти (плеистоцен) и речни нанос (холоценски 
седименти). 

Најстарије  стене  на  територији  инђијске  општине  сачињене  су  од  зелених  серпентинита, 
распаднуте и испресецане бројним пукотинама. Претпоставка  је да се њихова консолидација 
обавила  пре  стварања  горње  креде  (период  мастрихта),  док  време  њиховог  постанка  није 
поуздано  утврђено.  Пукотине  су  испуњене  калцитским  жицама  или  кристалима  кварца.  На 
контакту  са  другим  стенама  кварцит  је  шупљикав,  сиво‐зелене  боје,  а  поједине  партије  су 
обојене минералом гвожђа лимонитом (mFe2О3∙nH2О) и Mn хидроксидима жуто‐мрке до црвене 
боје. Изданци најстаријих стена налазе се у централним деловима Фрушке горе и у северном 
делу  ка  Сланкамену,  на  стрмом  одсеку  обале  Дунава.  Пружају  се  у  виду  уске  зоне  према 
централним деловима Фрушке горе и чинећи јединствену целину. 

Серпентинити чине подину млађим седиментима мезозоика који леже преко њих. У првом реду, 
присутни су јурски седименти који се сматрају најстаријим поуздано утврђеним творевинама на 
овом  терену.  Откривени  су  у  великим  каменоломима  у  зони  Крчедина,  према  Дунаву. 
Литолошки  их  представљају  стене:  глинци,  глиновити  и  лапоровити  шкриљци,  пешчари  и 
полукристаласти  плавичасти  кречњаци  горње  јуре  (Ј2).  Кречњаци  су  формирани  у  банцима 
дебљине  преко  2 m,  који  се  наизменично  смењују  с  танким  слојевима  пешчара  и  лапораца 
дебљине од неколико cm до неколико dm. Сложеност геологије терена огледа се и у бројним 
тектонским  пукотинама  из  групе  дијаклаза  и  лептоклаза.  Пукотине  су  испуњене  пресованом 
компактном  дробином,  због  чега  се  карактеришу  као  водонепропусне.  У  дубљим  деловима 
терена, у зонама које су покривене терцијарним седиментима,  јурски кречњаци такође имају 
своје изданке. У каменоломима су покривени квартарним водонепропусним лесним наслагама, 
а  према  западу  и  југозападу  највероватније  долазе  у  контакт  с  терцијарним  пропустљивим 
седиментима. 

Млађи кретацејски седименти мезозоика представљени су флишом горње креде. Откривени су 
на стрмој обали Дунава између Сремских Карловаца и Сланкамена, као и на десној обали Дунава 
у  атару  села  Крчедина.  На  стрмим  одсецима  виде  се  изданци  ситнозрних  кварцних  пешчара 
услојених у банцима до 2 m нагнутих према североистоку. Узводније уз Дунав, према атарима 
Бешке и Чортановаца јављају се изданци лапорца и пешчара сиво‐жуте боје, танко услојени од 
неколико  cm до  више  dm нагнутих  према  југу  и  југозападу,  вероватно  се  пружају  и  даље  од 
Бешке, леже испод квартарног и неогеног покривача све до централних делова Фрушке горе. 
Тектонски су изразито оштећени и испресецани раседима правца север‐југ и исток‐запад. 

Терцијарни седименти, који припадају кенозоику представљени су неогеним комплексом (Ng). 
Од старијих миоцених седимената заступљени су доњи, средњи (тортон, хелвет) и горњи миоцен 
(сармат), а од млађих плиоцених седимената заступљени су понтијски слојеви који припадају 
доњем  плиоцену.  Терцијарни  седименти  су  посебно  значајни  у  хидрогеолошком  смислу. 
Сачињавају их пространи песковити  седименти  који могу представљати добре резервоаре  за 
подземне воде. Присутна  је  серија шарених конгломерата,  пешчара и  глинаца, док  су дубљи 
делови од глинаца испод којих се очекују угљевити хоризонти. Фаунистички је доказано да ова 
серија припада доњем и средњем миоцену. Серија пешчара констатована је у атару Сланкамена 
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поред кречњака који припадају маринском средњем миоцену или другомедитеранској серији 
седимената. 

На  територији  инђијске  општине  налазе  се  и  горњомиоценски  сарматски  седименти. 
Представљени су кречњацима, лапорцима и песковима и могу се пратити од Старог Сланкамена 
према Заграду. Песковите серије су местимично уклештене између старијих седимената. Такав 
је  случај  у  јарузи  недалеко  од  пумпне  станице,  насупрот  Крчединске  аде.  Пескови  су  сиви  и 
средњезрни а у њима има великих блокова од лапорца и кречњака. Овакви седименти могу се 
очекивати и у вертикалном профилу и у зони Крчедина, као и у долини Патка баре, али на већим 
дубинама. 

Најмлађи седименти кенозојске старости који леже преко миоцена су плиоценски седименти 
(Pl). Простиру се у обалном појасу Дунава у виду сва три члана: понтијског, лавантског и дакијског 
ката.  Доњоплиоценски  (понтијски)  седименти  јављају  се  поред  Дунава  у  пределу  атара 
Чортановаца, према Дунаву до Караша, на граници општине Сремски Карловци. Литолошки овај 
члан  је  представљен  песковима,  глинама  и  лапорцима.  Други  локалитет  доњег  плиоцена 
(понтијског  ката)  с  преласком  у  средњи  плиоцен  (дакијски  кат)  налази  се  у  пределу  Старог 
Сланкамена. Литолошки то су пескови, глине, шљункови с угљем који припадају слатководном 
развићу и палудинским слојевима. Седименти се пружају у виду уске зоне од Хумке (131 m) на 
југоистоку до подножја Кошевац венца на северозападу. У северном пределу инђијске општине, 
такође  су  констатовани  седименти  плиоценске  старости.  Ови  седименти  се  продужавају  ка 
западу до атара Бешке. 

Седименте квартарне старости (Q) на терену инђијске општине чине лес, лесоидне глине и речни 
нанос променљивог састава. Формација леса, као продукта еолске акумулације ситне прашине 
простире се на највећем делу инђијске општине. Дебљина ових наслага износи око 20 m. Лесни 
покривач  није  једноставан,  изграђен  је  од  неколико  слојева  подељених  у  тзв.  погребене 
(фосилне)  земље.  Веома  је  хомогеног  састава,  изграђен  од  стена  прљавожућкасте  до 
светлосмеђе  боје,  прашинасте  грађе  богате  калцијум‐карбонатом.  Лесоидне  глине  (сличне 
барском лесу) заузимају мање површине у инђијској општини. Налазе се у алувијалним равнима 
потока.  Ова  формација  настала  је  навејавањем  и  таложењем  ситнозрног  материјала  у 
замочвареним  теренима,  где  је  у  великој  мери  испран  лесне  заравни  и  терасе,  а  потом  и 
исталожен у својим долинама. 

Најмлађе  алувијалне  седименте  холоценске  старости  чини  речни  нанос.  Имају  мало 
пространство  у  долинама  потока  и  представљени  су  глинама,  песковитим  глинама  и  ређе 
шљунковима.  У  алувијалној  равни  реке  Дунав  речни  седименти  су  представљени  муљем, 
песковима  (муљевитим и  глиновитим) и шљунковима. Местимично распрострањење имају и 
барски  седименти.  Алувијални  седименти  највећу  распрострањеност  имају  на  десној  обали 
Дунава у зони око Заграда (дужине око 2 km, ширине 100‐350 m). У неким деловима их уопште 
нема или су присутни местимично у фрагментима. 

2.3.3 ПЕДОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Класификација земљишта у Србији, а тиме и на предметном делу североисточног Срема заснива 
се на карактеру природног влажења земљишног профила, што има двојак значај при изради ове 
Студије: 

 аспект примене хидро и агро мелиоративних мера и 

 аспект процене погодности земљишта за наводњавање. 

Имајући  у  виду наведени принцип  класификације,  земљишни покривач  предметног  подручја 
можемо разврстати у две групе земљишта ‐ аутоморфна и хидроморфна. Типолошка структура 
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ових  група  је приказана у наредној  табели  (Табела 2). Просторни распоред типова земљишта 
датих у овој табели је приказан на Слика 4. 

Табела 2. Приказ структуре земљишног покривача општине Инђија 

Структура земљишта 
Површина 

(ha)  %

А) Аутоморфна земљишта

Неразвијена земљишта

1 
Коловијум, карбонатни са превагом земљишног материјала, 

неоглејан, иловаст 
120,06  0,31 

2  Коловијум, карбонатни, алувијално‐колувијални, оглејен, глиновит 1.492  3,89

Хумусно акумулативно земљиште

3  Ренџина, на лесу и лесоликим седиментима, карбонатна, иловаста 2.668  6,96

4  Чернозем на лесу лесног платоа, карбонатни, типични 22.405  58,41

5  Чернозем на лесу лесне терасе, карбонанти, типични 4.259  11,10

6  Чернозем на лесу лесне терасе, карбонанти, еродирани 2.161  5,63

7  Чернозем на лесу лесне терасе, платоа, карбонатни заруђени 800,06  2,09

8 
Чернозем на лесу лесне терасе, платоа, карбонатни са знацима 

оглејавања 
997,74  2,60 

9  Чернозем на лесу лесне терасе, слабокарбонатни, у огајњачавању 424,35  1,11

10  Чернозем на лесу лесне терасе, бескарбонатни, огајњачени 706,91  1,84

Комбична смеђа земљишта

11 
Гајњача (еутрични камбисоли), на терцијарним језерским 

седиментима, типична, глиновито‐иловаста 
277,38  0,72 

ΣА 36.312  94,67

Б) Хидроморфна земљишта

Флувијатилна и флувиоглејна земљишта

12 
Алувијално земљиште (флувисол), карбонатно, средње дубоко, 

песковито 
1.237  3,22 

13 
Алувијално земљиште (флувисол), карбонатно, дубоко, глиновито, 

забарено 
808,34  2,11 

ΣБ 2.045  5,33

Σ  38.357  100,00
Извор: Претходна студија оправданости наводњавања пољопривредних површина у општини Инђија, ИЈЧ 

У прилазу и поступку уређења водног, ваздушног, топлотног и биолошко ‐ производног режима 
земљишта, полазну основу чини подела земљишта на дренажне класе. Она указује на степен 
угрожености земљишта од сувишних вода, а с тим и на интензитет и начин одводњавања као и 
на примену пратећих агро ‐ мелиоративних мера. 

Подела земљишта на дренажне класе, извршена је на основу просечних граничних вредности 
њихових водних константи као и главних хемијских параметара. 

Земљишта  I  дренажне  класе  нису  евидентирана  на  простору  општине,  већ  класе  од  II  до V  ‐ 
земљишта  II класе имају слабу природну дренираност,  III  класе недовољну,  IV класе умерену 
природну  дренирајућу  способност,  а  земљишта  V  дренажне  класе  су  добре  природне 
дренираности. Преостало земљиште добре природне дренирајуће способности је сврстано у V 
дренажну класу. Оцена дренажне способности се сагледава као моћ земљишта да одведе воду 
површински  са  земљишта и процеђивањем кроз  земљиште, изван дубине  са  које могу да  се 
изазову процеси примарног или секундарног карактера. 
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Процена  заступљености  поједних  дренажних  класа  на  територије  општине  Инђија  је  дата  у 
наредној табели (Табела 3). Просторни распоред типова земљишта на основу класификације са 
аспекта дренажних својства приказан је на Слика 5. 

Табела 3. Класификација земљишта на подручју Инђије са аспекта дренажних својстава 

Ознака дренажне 
класе 

Опис 
Заступљеност 

у ha у % 

III дренажна класа  Умерено до слабије 
дренирано земљиште 

1.956,15 6,71 

IV дренажна класа  Добро до умерено 
дренирано земљиште 

1.045,63 3,59 

V дренажна класа  Умерено до одлично 
диренирано земљиште 

26.137,27 89,70 

УКУПНО  29.139,05 100,00 
Извор: Претходна студија оправданости наводњавања пољопривредних површина у општини Инђија, ИЈЧ 

Оптимални  исход  наводњавања  зависи  пре  свега,  од  низа  природних  услова,  топографских, 
хидролошких, хидрохемијских и земљишних. Овде је првенствено реч о земљишним приликама 
са посебним освртом на хидрофизичка својства и водни режим земљишта. 

У  приступу  диференцирања  типова,  подтипова,  варијетета  и  форми  земљишта  која  се 
наводњавају или која ће се наводњавати, нарочити нагласак се ставља на оне критеријуме, који 
одређују интеракцију између земљишта, иригационе и подземне воде. 

Класификација земљишта на територији општине Инђија према погодности за наводњавање је 
приказана у Табели 4, док је просторни распоред класа је дат у оквиру Слика 6. 

Табела 4. Класификација земљишта према погодностиза наводњавање 

Ознака класе 
земљишта 
према 

погодоности за 
наводњавање 

Припадајуће педосистемске јадинице Заступљеност класе

у ha  у % 

I класа 

чернозем, на лесу лесног платоа, карбонатни, типични;
чернозем, на лесу лесне терасе, карбонатни, типични; 
чернозем, на лесу лесне терасе/платоа, карбонатни, 
еродирани; чернозем, на лесу лесне терасе/платоа, 
карбонатни, са знацима оглејавања у лесу 

23.472,03  80,51 

II/1 класа 

Коловијум, карбонатни, са превагом земљишног 
материјала, неоглејан, иловаст; рендзина, на лесу и 
лесоликим седиментима, карбонатна, иловаста; 
чернозем, на лесу лесне терасе, платоа, карбонатни, 
заруђени; чернозем, на лесу лесне терасе, 
слабокарбонатни, у огајњачавању; чернозем, на лесу 
лесне терасе, бескарбонатни, огајњачени 

4.392,37  15,07 

II/2 класа 
колувијум, карбонатни, алувијално‐колувијални, оглејан,
глиновит 

1.029,04  3,53 

III/1 класа 

гајњача (еутрични камбисол), на терцијарним језерским
седиментима, типична, глиновито‐иловаста; алувијално 
земљиште (флувисол), карбонатно, средње дубоко, 
песковито 

261,12  0,90 

УКУПНО 29.154,57  100,00
Извор: Претходна студија оправданости наводњавања пољопривредних површина у општини Инђија, ИЈЧ 
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Слика 4. Педолошка карта територије општине Инђија 
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Слика 5. Карта дренажних класа земљишта територије општине Инђија 
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Слика 6. Карта погодности земљишта територије општине Инђија за наводњавање 
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Из  претходно  наведеног  може  се  закључити  да  се  земљишни  покривач  подручја  општине 
Инђија, укупне бруто површине од 37.060 hа, налази се под доминантним учешћем аутоморфног 
реда. Ради се пре свега о земљишту типа чернозем, са различитим подтиповима и варијететима, 
који  захвата  око  30.680  ha  (готово  83%  површине),  и  представља широку  основу  за  увођење 
наводњавања без већих ограничења у његовој примени. 

Од  преосталих  површина  (6.380  ha),  још  3.890  ha  (или  10,50%)  такође  представљају  значајан 
ресурс, који се потенцијално може укључити у наводњавање, уз претходно сповођење мањих 
агро и хидро мелиоративних мера. 

Агромелиоративне  мере  су  комплементарне  са  обрадом  земљишта,  а  њихова  периодична 
примена  је  неопходна  на  површинама  III  дренажне  класе.  Рационална  решења  за  изградњу 
нових  и  осавремењивање  постојећих  система  за  одводњавање  уз  увођење  наводњавања  на 
површинама  под  уређеним  и  припремљеним  земљиштем  на  посматраном  подручју, 
представља приоритетну основу примарне пољопривредне производње у будућности. 

2.3.4 СЕИЗМОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

Технички  нормативи  за  изградњу  објеката  предвиђају  у  ком  нивоу  је  потребно да  се  утврди 
сеизмичка опасност којој ће дати објекат бити изложен током периода његове експлоатације. 
Код објеката чија сврха подразумева израду студије о сеизмичкој опасности потребно је да се за 
локацију  на  којој  ће  објекат  бити  грађен,  утврде  најутицајнији  догођени  земљотреси  као  и 
геофизичка и геомеханичка испитивања. Ова испитивања омогућавају да се утврди сеизмичка 
опасност (хазард) са свим параметрима потребним за пројектовање објекта као што су брзине и 
убрзања тла у његовом темељном делу за дате повратне периоде. 

Извор: www.seismo.gov.rs 

Слика 7. Карта сеизмичког хазарда Републике Србије 

Сеизмички  хазард  ‐  представља  вероватноћу  појављивања  земљотреса  одговарајућих 
карактеристика,  у  оквиру  одређеног  периода  времена  и  на  одређеном  месту,  који  ће  се  на 
одређени  начин  манифестовати  на  тој  локацији.  Сеизмички  хазард  се  изражава  са  три 
међусобно  зависна  елемента:  амплитудом  кретања  тла,  повратним  периодом  времена  и 
вероватноћом реализације таквог догађаја. Сеизмичка хазард је специфичан за локацију, то јест, 
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он је различит на свакој појединачној локацији, а у зависности од локације терена и својстава тла 
на самој локацији. 

На  сеизмолошкој  карти  Републике  Србије  из  2018  године,  на  којој  су  приказани  хазардни 
догађаји изражени у степенима макросеизмичког интензитета за повратни период 95 година, 
подручје општине Инђија налази се у зони 6‐7° МСК – скали (Слика 7). 

Последице које могу да се десе приликом земљотреса јачине 6‐7° МСК су: 

 тешкоће при стајању, 

 ломљење намештаја, 

 незнатна оштећења на добро пројектованим објектима, 

 значајна оштећења на лоше грађеним или неадекватним објектима, 

 рушење оџака. 

2.3.5 ХИДРОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА 

Основу хидрографије територије Општине Инђија карактерише река Дунав, један већи водоток 
Патка бара – Будовар и мањи водотоци. Површинске воде општине Инђије припадају дунавском 
сливу. Река Дунав представља најзначајнији површински ток и протеже се у дужини од 26,5 km, 
чинећи  уједно,  највећим  делом  и  границу  према  суседном  Јужно‐бачком  округу.  Значајан 
рељефни облик везан  за Дунав  су аде: Велика, Крчединска и ада Козјак,  као и  још неколико 
мањих ада које нису добиле своје називе, и бројни рукавци између њих. 

Поред  Дунава  облике  површинске  хидрографије  представљају  канали  и  потоци:  Патка  бара 
(Будовар),  Инђијски  канал, Љуковачки  поток,  Грабовац,  Комаревац,  Бара,  Новокарловачки  и 
Шеловренац. Значајни јер су у њиховим долинама створене вештачке микроакумулације (Слика 
8). 

 
Извор: https://a3.geosrbija.rs 

Слика 8. Хидрографија разматраног подручја 

Стари Сланкамен 

Нови Сланкамен

Сланкаменачки 
виногради

Крчедин 

ДунавПатска Бара 
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Поток Патка бара – Будовар је највећи и најзначајнији водоток како на територији општине тако 
и на  том ширем делу Срема,  који  се  заједно  са  Голубиначким каналом код Старих Бановаца 
заједно  улива  у  Дунав.  Патка  бара  почиње  са  више  изворишних  кракова  који  одводњавају 
југоисточне падине Фрушке горе и у горњем току, због присуства сталних изворе, у кориту увек 
има воде. Са јужних падина Калакача и Кошевца, поток Патка бара, односно Будовар прима две 
периодске  притоке  Крчедински  и  Сланкаменски  поток.  У  кориту  ових  водотока,  који  немају 
сталне изворе, воде има само у пролеће и јесен, од снега и киша, а ретко краткотрајно и после 
јачих летњих пљускова. 

Инђијски канал је притока потока Љуково, који се улива у тзв. Голубиначки канал, да би исти на 
крају био притока Дунава са местом улива код Старих Бановаца. Поток Шеловренац припада 
сливу реке Саве преко мелиорационог канала Јегричке. 

Од  подземне  хидрографије  на  територији Општине Инђије  најзначајније  су  термоминералне 
воде  у  Старом  Сланкамену  –  термоминерално  врело  Сланача.  Вода  врела  спада  у  групу 
хлоридно‐натријумских и слано‐јодних вода. Температура воде  је 18,5оС и спада у категорију 
хипотермалних вода. За потребе коришћења ове воде почетком XX века изграђена је бања која 
данас ради као Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања. 

2.4 КЛИМА 

Клима  истражног  простора  у  целини  је  умерено‐континентална,  са  јасно  изражена  четири 
годишња доба и са континенталним карактером. На климу овог подручја делују двојаки фактори: 
у ширем смислу, то су они који делују на климу Панонске низије, а у ужем смислу то су локални 
фактори, проузроковани положајем простора (у Срему, уз Фрушку гору, уз Дунав и друго). 

Најближа  метеоролошка  станица  истражног  подручја  у  мрежи  Републичког 
Хидрометеоролошког завода Србије је станица ,,Римски Шанчеви – Нови Сад” основана 1860. 
године. У даљем тексту дат  је приказ основних елемената климата и параметара вертикалног 
биланса, карактеристичан за шири простор истраживања. Основне карактеристике анализиране 
метеоролошке станице приказане су у Табела 5. 

Табела 5. Основне карактеристике метеоролошке станице "Римски Шанчеви" 

Климатолошка 
станица 

Надморска висина (mnm)  Географска ширина  Географска дужина 

Римски Шанчеви  84  45о20' 19о51' 
Извор: Републички Хидрометеоролошки завод 

За  потребе  анализе  климатских  карактеристика  разматраног  подручја  прикупљени  су  и 
обрађени  расположиви  подаци  следећих  метеоролошких  појава:  температура  ваздуха, 
падавина, релативне влажности ваздуха, облачност и ветра. Наведене појаве су презентоване 
средње  месечним  вредностима,  средње  годишњим  вредностима  (температура,  облачност  и 
релативна  влажност  ваздуха),  сумарним  годишњим  вредностима  (падавине)  и  правац  ветра. 
Подаци  о  основним  параметрима  климата  добијени  су  из  метеоролошких  годишњака 
Републичког хидрометеоролошког завода Србије. 

2.4.1 ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

У Табела 6 дат је преглед просечних температура по месецу и средња годишња за временски 
период 1987 ‐ 2019. год. на метеоролошкој станици „Римски Шанчеви”. 
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Табела 6. Приказ резултата минималних и максималних средњемесечних температура ваздуха на 
станици Римски Шанчеви за период од 1987.‐2019. године 

Месец  Јан.  Феб. Март  Апр.  Мај. Јун. Јул. Авг. Септ. Окт.  Нов.  Дец.

Тмин 
[°C] 

‐2,5  ‐1,7  1,7  6,5  11,3  14,5  15,9  15,6  11,6  7,0  2,7  ‐1,4 

Тмакс 
[°C] 

4,3  6,9  12,4  18,0  22,9  26,2  28,8  28,8  23,7  18,0  11,1  4,9 

Тср 
[°C] 

‐0.9  1.1 5.7  11.2  16.4  19.7  21.4  20.8  17  11.4  5.9  1.6 

На основу података може се закључити да је најтоплији месец на истражном подручју, за период 
1987  ‐  2019.  год.,  јул  са  21,4°С  док  је  најхладнији  месец  јануар  са  ‐0,9°С.  Средња  годишња 
температура  ваздуха  на  истражном  подручју  је  око  11°С.  На  Слика  9  је  представљена 
унутаргодишња расподела просечних месечних температура ваздуха. 

 
Слика 9. Унутаргодишња расподела просечних месечних температура ваздуха на 
хидрометеоролошкој станици „Римски Шанчеви ” за период 1987 – 2019. год. 

Због великог колебања средњих месечних температура дешава се да од јануара буду хладнији 
фебруар  или  децембар,  а  топлији  од  јула,  август  или  јуни.  За  климатске  прилике  општине 
значајно је и то што се зимске температуре неких година нагло мењају, јануарске су просечно у 
минусу, а средња фебруарска иде и до +8 C°. Овакве промене условљавају брзо топљење снега, 
а на то обично долазе и обилне падавине у облику кише. 

Екстремна максимална температура забележена је 24.07.2007. године, када је износила 41,6°С, 
док је екстремна минимална температура од ‐28,6°С забележена 23.01.1963. године. 

2.4.2 ПАДАВИНЕ 

Падавине су на подручју истраживања анализиране према подацима РХМЗ‐ а са климатолошке 
станице  „Римски Шанчеви  ”.  У  Табела  7  приказани  су  резултати  статистичке  обраде  средње 
месечних и годишњих сума падавина за период 1987 ‐ 2019. год. 

   



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

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

22 

 

Табела 7. Средње месечне падавинена климатолошкој станици „Римски Шанчеви” за период 1987 – 
2019. год 

Месец  Јан  Феб Март  Апр  Мај Јун Јул Авг Септ Окт  Нов  Дец  Сума

Просечно 
(mm) 

37  29.5 39.8  52.8  63.8 85.2 66.1 57.3 58.2 55.5  58.6  48.7  652.6

%  5.7  4.5 6.1  8.1  9.8 13.1 10.1 8.8 8.9 8.5  9  7.5  ‐

За  приказани  разматрани  период може  се  констатовати  да  је  највише  падавина  забележено 
средином године у месецу јуну (85,2 mm) и мају (63,8 mm), док су најмање падавине забележене 
почетком године у месецу фебруару (29,5 mm) и јануару (37 mm). Екстремна вредност падавина 
од  91,8  mm  забележена  је  22.05.1987.  године.  Сума  просечних  годишњих  падавина  износи 
приближно 652,6 mm. На наредној слици је представљена унутаргодишња расподела просечних 
месечних падавина за период 1987 – 2019. год. 

 
Слика 10. Унутаргодишња расподела просечних месечних сума падавина на хидрометеоролошкој 

станици „Ромски Шанчеви” за период 1987 – 2019. год. 

2.4.3 ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА 

Релативна  влажност  ваздуха  означава  степен  засићености  ваздуха  воденом  паром,  односно 
однос између количине водене паре која се налази у ваздуху и максималне количине коју би 
ваздух  могао  да  прими  на  одређеној  температури  па  да  буде  засићен.  Овај  параметар  се 
изражава у процентима. Сматра се да је ваздух веома сув ако је релативна влажност мања од 
55%, умерено сув при релативној влажности од 55% до 74%, умерено влажан при релативној 
влажности од 75% до 90%, а веома влажан при релативној влажности већој од 90%. Влажност 
ваздуха  је, на подручју истраживања, анализирана према подацима РХМЗ‐а са климатолошке 
станице  „Римски  Шанчеви”  за  период  1987  ‐  2019.  год.  У  Табела  8  су  приказани  резултати 
статистичке обраде средње влажности ваздуха по месецима као и средње годишње вредности. 

Табела 8. Приказ просечних резултата влажности ваздуха за период од 1987.‐2007. године 

Станица  Јан  Феб Март  Апр  Мај Јун Јул Авг Сеп Окт  Нов  Дец  Год.

Влажност 
ваздуха 

(%) 
85,8  81,7  73,6  69,4  69,4  70,3  68,0  69,2  72,5  76,0  83,6  86,7  75,5 
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На  основу  анализа  расположивих  података  са  климатолошке  станице  „Римски  Шанчеви”  за 
период 1987 ‐ 2019. год., може се констатовати следеће: 

 Просечне годишња влажност ваздуха износи 75,5%, 

 Релативна влажност ваздуха је обрнуто пропорционална температурама, 

 Најнижа влажност ваздуха је у топлијим месецима, а највиша у зимским месецима. 

2.4.4 ТРАЈАЊЕ СУНЧЕВОГ СЈАЈА 

Дужина  трајања  сунчевог  сјаја  (осунчавање  или  инсолација)  зависи  од:  географске  ширине, 
надморске  висине,  рељефа  терена  и  степена  наоблачености.  При  сагледавању  овог 
метеоролошког параметра треба разликовати дужину стварног трајања сунчевог сјаја (на основу 
мерења  на  локалитету)  и  потенцијалног  (могућег)  трајања  сунчевог  сјаја  (према  географској 
ширини  локалитета).  У  Табела  9  су  приказане  вишегодишње  просечне  месечне  вредности 
стварног и потенцијалног осунчавања у сатима. 

Табела 9. Просечно осунчавање (сати) на метеоролошкој станици „Римски Шанчеви“ 

Осунчавање  Јан  Феб  Март  Апр Мај Јун Јул Авг Сеп Окт  Нов  Дец  Год

Потенцијално  285  291  370  406 462 468 473 436 376 339  286  273  4465

Остварено  69  92  148  179 227 254 290 276 215 170  82  60  2062

У периоду зиме има најмање сунчаних сати док је у периоду лета ситуација другачија, односно 
има највише сунчевих сати. 

Унутар године максимум у просечном броју сати осунчавања остварује се у јулу, а минимум у 
децембру. Такође, евидентно је да се остварена осунчавања крећу од 22% до 63% у односу на 
потенцијална осунчавања посматрано по месецима и око 46% посматрано на нивоу годишњих 
вредности. 

2.4.5 ВЕТРОВИ 

Ветар  често  представља  примарни  фактор  који  намеће  климу  једном  подручју.  На  основу 
расположивих података осматрања, срачунате су за просечну годину честине јављања ветрова 
из  појединих  праваца  и  појаве  тишина  (у  процентуалним  износима  у  односу  на  укупан  број 
осматрања),  као и  средње брзине ветрова  (на основу мерења на висини од 10 m)  за истих 8 
главних праваца. У Табела 10 дати су подаци о брзинама ветра по појединим правцима. 

Табела 10. Приказ просечних честина и брзина ветрова по правцима 

Станица  Правци „С“  „СИ“ „И“ „ЈИ“ „Ј“ „ЈЗ“  „З“  „СЗ“

Римски 
Шанчеви 

(НС) 

брзине 
(m/s) 

3,26  2,59  2,82  3,93  2,63  2,24  2,60  ‐ 

честине 
(%) 

8,9  5  10,2  20,8  4,2  6,3  17,1  10,4 

С обзиром на процентуалну заступљеност тишина (7% до 24%) на мерним пунктовима, може се 
рећи  да  територија  општине Инђија  представља  ветровито  подручје.  Генерално  посматрано, 
годишње честине ветрова на подручју Инђије су у највећој мери усредсређене углавном око два 
супротна смера: југоисточног, тј. кошавског ветра са једне стране, и северозападног ветра, који 
представља струјање од Атлантика према евроазијском копну, са друге. 

Средње брзине ветрова који дувају на подручју Инђије нису велике, и крећу се у дијапазону од 
2,0 m/s до 4,0 m/s. Евидентно је и да најчешћи ветрови углавном имају истовремено и највеће 
средње  брзине  из  одређеног  правца.  Највећу  брзину  достиже  југоисточни,  односно  кошава. 
Годишњи распореди средњих брзина ветрова, без обзира на правац одакле су ветрови дували, 
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показују да су највеће средње брзине у марту, а најмање у септембру или августу. Највећу брзину 
достиже југоисточни и источни ветар, односно кошава. 

 
Слика 11. Просечне брзине и честине ветрова –  метеоролошка станица „Римски Шанчеви“ 

2.5 ОПИС ФЛОРЕ И ФАУНЕ 

Територија  општине  Инђије  је  веома  сиромашна  шумским  површинама.  Већа  подручја  под 
шумом  се  налазе  углавном  уз  обалу  Дунава.  Шумски  комплекс  у  Чортановцима  припада 
Националном парку Фрушка гора. 

Животињски свет је поред домаћих представљен мањим бројем дивљих животиња. Јављају се 
срне, зечеви, лисице, хрчкови, мишеви и пацови. 

Од орнитофауне заступљени су: јаребице, препелице, врапци, вране као и фазани који се налазе 
под  покровитељством  ловачких  друштава.  Значајна  станишта  биодиверзитета  предствљају 
делови заштићених подручја (Фрушка гора и Ковољско‐Петроварадински рит са специфичном 
флором и фауном уз бројне ректе и уфрожене врсте), као и бара код Руповог салаша, са око 2 hа 
некадашњег позајмишта, а данас депресије претворене у оазу, са присуством барске вегетације 
и  бројних  птица  гнездарица међу  птицама  које  припадају  певачицама.  Такође, мала  оаза  на 
приближно  3  хектара формирана  је  на  бившој  економији  код Новог  Карловца,  где  је  уочено 
гнеждење орла кртсаша. 

Од  рибног  фонда  улавном  су  распрострањени  шаран,  шмуђ,  кечига  у  Дунаву,  толостолобик, 
бабушка и сом у језерима. 

Како  се  Инђија  налази  на  Сремској  лесној  тераси,  чија  је  подлога  суво  земљиште  основна 
вегетација је степска која је на већини терторије култивисана. 

На Крчединској ади осим што се чува нативни, аутохтони биодиверзитет захваљујући мештанима 
чувају  се  и  генетски  ресурси  агробиодиверзитета  (балканско  магаре,  подолско  говече, 
мангулице). 

Од  пољопривредних  култура  углавном  су  заступљене  пшеница,  кукуруз,  сунцокрет,  шећерна 
репа, луцерка и јечам. Животињски свет је поред домаћих мањим бројем дивљих животиња. 

На  територији  општине  Инђија  налази  се  ловиште  „Фрушкогорац“  са  седиштем  у  насељу 
Марадик. Површина овишт аизноси 13.226,03 ha и обухвата КО Инђија, КО Нови Карловци, КО 
Љуково,  КО  Марадик,  КО  Бешка  и  КО  Чортановци.  Ловостајем  заштићене  врсте  и  трајно 
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заштићене врсте дивљачи које  се налазе у ловишту су видра,  хермелин, ласица,  срна, дивља 
свиња, шакал, лисица и др („Службени лист АП Војводина“, бр. 15/102). 

2.6 КУЛТУРНА И ПРИРОДНА ДОБРА ПОСЕБНЕ ВРЕДНОСТИ 

2.6.1 ЗАШТИЋЕНА ПОДРУЧЈА 

Територијом  општине  Инђија  протеже  се  део  Специјалног  резервата  природе  „Ковиљско‐
Петроварадински рит“, односно Крчединска ада – оаза нетакнуте природе и животињског света 
и станиште је стотина коња, подолских говеда, магараца, свиња, бројних врста птица. Приобални 
пашњци са дрвенастом вегетацијом представљају посебну врсту пашњака. Богат биодиверзитет, 
посебно биљних заједница и заједница орнитофауне, чини ове пашњаке ретким компонентама 
европских историјских пејсажа и оаза са изузетном вредниошћу за очување (Крашић и сар. 2017). 
На основу стручне студије Покрајинског завода за заштиту природе, простор Крчединске аде је 
постао  део  заштићеног  природног  добра  Специјалног  резервата  природе  „Ковиљско 
петроварадинског рита“ 2011. године и  увршћен је на Међународну листу мочварних влажних 
подручја 2012. године, Рамсарско подручје. 

Као ИБА (Important Bird Area) подручје проглашена је 1989. године. У 2017. години укључена је у 
листу значајних подручја повезаним са водним ресурсом у заштићеним подручјима у Дунавском 
сливу  (ICPDR),  а  2005.  године  подручје  Крчединске  аде  је  проглашено  за  подручје  значајних 
биљних врста (Important Plant Area). 

 
Извор: Google Earth 

Слика 12. Специјални резерват природе Ковиљско – Петроварадински рит/Крчединска ада 

Део  Националног  парка  „Фрушка  Гора,  такође  улази  у  територију  општине  Инђија  – 
Чортановачка шума, где је успоставњен режим заштите II степена. 

За Споменик природе ''Лесни профил код Старог Сланкамена'' успостављен је режим заштите I 
степена  којим  се  утврђује  забрана  коришћења  природних  вредности  и  усклађују  сви  други 

Специјални  резерват  природе 
Ковиљско‐Петроварадински Рит

Крчединска ада

Бешка

Крчедин

Чортановци 

Сланкаменачки 
виногради 
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облици  коришћења  простора,  активности  осим  научно  –  истраживачких,  контролисане 
едукације и ктивности на очувању профила. 

За  Споменик  природе  „Стабло  Пауловније  на  Гладношу“  израђена  је  студија  2007.  године 
(Покрајински Завод за заштиту природе). Статус – непознат. 

2.6.2 КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

На територији општине Инђија налази се укупно 23 споменика културе и знаменитих места који 
су под заштитом државе (Табела 11). 

Пет археолошких налазишта су предмет истраживања и под заштитом су државе. Најзначајнији 
локалитети  су  “Михаљевачка  шума”  у  Чортановцима,  „Калакача”  у  Бешки  и  „Акуминкум”  у 
Старом  Сланкамену.  Осим  наведених,  постоји  још  око  10  мањих  истражених  неколико 
евидентираних, али на којима није било до сада истраживања. 

Богато  културно‐историјско  наслеђе  и  разноликост  етничких  заједница  допринели  су  да  се  у 
насељима  на  територије  Општине  налази  велики  број  различитих  цркава  (Православне, 
Римокатоличке, Реформаторске, Евангелистичке...). 

Просторним  планом  Општине  Инђија  ближе  су  дефинисани  су  посебни  услови  заштите 
непокретних културних добара и евидентираних непокретности које уживају претходну заштиту. 

Табела 11. Заштићена културна добра на територији општине Инђија 

Категорија  Број заштићених 
добара 

Назив заштићеног добра 

Споменик културе од 
изузетног значаја 

2 
С.П.Ц. „СВ. НИКОЛЕ ” у Старом Сланкамену 

Споменик подигнут на месту „битке код Сланкамена” 

Споменик културе од 
великог значаја 

10 

Родна кућа Ђорђа Натошевића

Остаци тврђаве у Старом Сланкамену 

Војнограничарска зграда у Крчедину 

Цркве (7)

Споменик културе од 
значаја 

11 

Кућа Ђорђа Војновића

Турско купатило у Старом Сланкамену 

Млин на ваљке ‐ Бешка

Споменик стрељаним мештанима Бешке 

Спомен обележја из периода НОБ‐а на више локалитета 
на територији Општине 

Извор: Локални еколошки акциони план 2019‐2023 

2.7 НАСЕЉЕНОСТ,  КОНЦЕНТРАЦИЈА  СТАНОВНИШТВА  И  ДЕМОГРАФСКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Према  попису  становништва,  домаћинстава  и  станова  у  Републици  Србији,  спроведеног  у 
октобру 2011. године, у 11 насеља општине Инђија живи 47.433 становника. У периоду 1948 –
2002. година број становника се удвостручио, док  је у првој деценији 21. века у благом паду. 
Становништво у селима се између два последња пописа смањило, међутим не у мери у којој је 
то тренд у многим другим руралним срединама у Србији, док се становништво градског насеља 
Инђија од 60‐их година 20. века до данас удвостручило. 

Према публикацији Републичког завода за статистику, Општине и региони 2019, процењен број 
за 2018. годину износи 45.854 становника. Просечна густина насељености износи 123 становника 
по km2. Градско насеље Инђија, као административни центар Општине, је и најнасељеније (55% 
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општинске  популације  настањено  је  у  самој  Инђији),  а  најмање  насеље  су  Сланкаменачки 
Виногради, у којима живи 0,5% популације. 

Пројекат изградње подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ обухвата просторе насеља 
Нови Сланкамен и Стари Сланкамен (Табела 12). 

Табела 12. Број становника према пописима становништва од 1948.‐2011. године 

Град/Насеље  1948  1953  1961 1971 1981 1991  2002  2011

Инђија  27.600  29.287 36.484 40.530 44.151 44.185  49.609  47.433

Стари Сланкамен  925  928  778 756 638 575 674  543

Нови Сланкамен  4.190  4.095  3.791 3.472 3.210 2.977  3455  2944
извор: Попис становништва и домаћинстава 2011. године, Републички завод за статистику 

Анализа структуре становништва по добним групама указује на неповољну старосну структуру 
становништва са високим индексом старења од 1,0, који се посматрано по насељима креће од 
0,8 до 1,9. Према подацима пописа спроведеног 2011. године, просечна старост становништва у 
општини Инђија износи 42,3 године, при чему просечна старост мушког становништва износи 
40,8  година,  а  женског  43,7  година.  Старосна  структура  формирана  на  основну  коначних 
резултата пописа из 2011. године дата је на наредној слици. 

 
Извор: Републички завод за статистику 

Слика 13. Старосна структура мушког и женског становништва у Инђији 

Број закључених бракова у Инђији, према подацима из 2018.  године,  је 231, а разведених 99 
(Општине и региони 2019). 

У 2011. години, удео радног контингента (становништво старости између 15 и 64 године), чини 
30.944 становника, што је 65,20% од укупног броја становника. Број деце предшколског узраста 
износи 2.178. Укупан број пунолетних становника (18 и више година) износи 39.396, од тога око 
12% становника је старо 65 година и више (Слика 14). 
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Извор: Републички завод за статистику 

Слика 14. Основни контигенти становништва у Инђији 

Средње  образовање,  према  резултатима  пописа  2011.  године,  има  23.683  становништва  и 
представља  највећи  део  од  укупног  становништва,  док  је  основну  школу  завршило  7.629. 
Процентуално 11,5% има више или високо образовање када се пореде становници старији од 15 
година  са  укупним  становништвом  општине  Инђија.  Учешће  неписмених  у  укупном 
становништву је 8,5%, док је 109 становника под непознатом стручном спремом (Слика 15). 

 
Извор: Републички завод за статистику 

Слика 15. Образованост становништва у Инђији 

Национална  припадност  истражног  подручја  а  према  попису  становништва  из  2011.  године, 
Републичког завода за статистику, који су прикупљени на основу слободног изјашњавања лица, 
односно  родитеља  (старалаца),  када  је  реч  о  деци  млађој  од  15  година,  око  86%  укупног 
становништва чини становништво српске националне припадности (Слика 16). 
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Извор: Републички завод за статистику 

Слика 16. Становништво према националној припадности 

2.8 ЕКОНОМСКИ ПОКАЗАТЕЉИ 

Де‐популациони трендови који ће карактерисати сагледиву будућност Србије, па тако и општине 
Инђија, упућују на то да се будући развој не може заснивати на бројчаном повећању људских 
ресурса  (радно  способног  становништва),  већ  искључиво  на  подизању  стваралачких  и 
производних квалитета постојећих ресурса, што је искључиви задатак система образовања. Тим 
пре, јер се и у реално сагледивом будућем времену очекује наставак, у већој или мањој мери, 
емиграције  квалитетне  радне  популације,  док  се  уопште  не  може  рачунати  на  значајну 
имиграцију  овакве  популације  ка  Србији  у  целини.  Иако  је  обухват  и  атрактивност  стручног 
образовања  наизглед  на  задовољавајућем  нивоу,  његова  структура  је  генератор 
незапослености, јер креира стручњаке за чијим радом не постоји потреба на тржишту рада. 

Сектор  који  запошљава  највећи  број  становништава  општине  Инђија  је  прерађивачка 
индустрија, и то 1,934 запослених према подацима из 2012. године. Следећи сектор је трговина 
на велико и трговина на мало, поправка моторних возила и мотоцикала са 822 запослених, затим 
здравствена заштита и социјална брига запошљава 816 запослених. Пољопривреда, шумарство 
и рибарство су  тек на шестом месту са 250 запослених у  тој области. Што се  тиче  трендова у 
запошљавању,  општина  Инђија  има  сличне  тенденције  као  и  Сремски  регион,  Војводина  и 
делимично Република Србија. 

 
Извор: Стратегија локалног економског развоја општиен Инђија 

Слика 17. Тренд броја запослених 

Број формално запослених у септембру 2013. године у односу на март 2013. године представља 
повећање од 1,05%. Код правних лица запослених је било 6.639, што је у односу на март 2013. 
године  више  за  око  1%,  док  је  број  регистрованих  предузетника  и  запослених  код  њих  у 
септембру 2013.  године износио 2.652, што у односу на март 2013. представља повећање од 
1,04%. У структури броја запослених код правних лица у септембру 2013. године највеће учешће 
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имају  сектори  Прерађивачка  индустрија  (33,62%),  Трговина  на  велико  и  мало  и  поправка 
моторних возила (13,72%) и Здравствена и социјална заштита (11,90%). 

 

Извор: Републички завод за статистику 

Слика 18. Структура запослености ‐ запослени по секторима делатности 

Просечне  зараде  запослених  у  општини Инђија  су  за  око  10% мање од  просечних  зарада  на 
републичком нивоу. Зараде имају тренд раста последњих година око 5% годишње и прате тренд 
раста на републичком нивоу. 

 

Извор: Републички завод за статистику 

Слика 19. Просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом за период 2015 – 2018. г 

Према подацима Стратегије локалног економског развоја општине Инђија за период 2014‐2020, 
општина  Инђија  је  у  области  пољопривреде,  запошљавања,  производње,  просторног 
планирања,  високоградње,  саобраћајне  и  друге  инфраструктуре,  извоза,  уложила  око 
3.340.650.000 РСД подстицајних средстава. У остале области уложено  је око 125.674.000 РСД. 
Искоришћеност  подстицајних  средстава  у  општини  Инђија,  посматрајући  период  2010‐2013, 
најмања је у 2013. години. Ниво подстицајних средстава је на нивоу Републике Србије је растао, 
док је у региону Војводине забележен пад средстава, као и у општини Инђија. 

Јединица  локалне  сампоуправе  искористила  је  958.663.000  РСД  подстицајних  средстава  у 
периоду 2010‐2013. година. После локалне самоуправе следе велика привредна друштва, која 
су у истом периоду искористила 886.447.000 РСД средстава, затим пољопривредна газдинства 
користећи 752.258.000 РСД, а затим следе мала и средња предузећа са 598.661.000 РСД. 
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Остварене  инвестиције  у  нове  фондове  по  делатностима,  у  периоду  2010‐2012.  година,  у 
општини  Инђија  су:  прерађивачка  индустрија  3.016.172  РСД,  грађевинарство  608.221  РСД, 
пољопривреда, шумарство  и  рибарство  526.062  РСД,  саобраћај  и  складиштење  475.735  РСД, 
трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала 391.838 РСД. 

2.9 ИНФРАСТРУКТУРА 

2.9.1 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ИСПУШТАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА 

Водоводна мрежа  је  у  опсегу  од 300  km распрострањена  у  граду и насељеним местима. Чак 
14.700 домаћинстава  је прикључено на водовод. Укупна дневна испорука  је 8.500 m3 воде са 
протоком од 180 l/s. 

За потребе водоснабдевања становништва и индустрије у Инђији се захватају подземне воде из 
неогених песковитих седимената. Каптира се плића издан на дубини 60‐80 m и дубља издан на 
160‐200 m. Извориште водовода лоцирано  је на периферији насеља,  југоисточно у односу на 
центар, са леве и десне стране пута Стара Пазова‐Инђија. Обе издани су формиране у оквиру 
водоносне средине плиоценске старости. 

Потребе за водом, житељи Старог Сланкамена са околним викенд насељима, обезбеђује се из 
четири бунара укупног капацитета 800 l/min. Ова четири бунара обезбеђују довољну количину 
воде за село, викенд насеље и болницу. 

Насеље Нови Сланкамен има јавну водоводну мрежу за снабдевање водом. Поред три бунара и 
водоводне  станице  протеже  се  и  јавни  водовод.  Насеље  Нови  Сланкамен  нема  изграђену 
канализациону мрежу. 

Опште карактеристике водоводне мреже су разуђеност по основи и висини, уграђене цеви су 
углавном азбестцементне са максималним пречником Φ110. Водоводна мрежа на појединим 
деоницама је плитко укопана. Водоводна арматура на чворовима мреже је запуштена, недостају 
хидранти или испусне грађевине,  док на високим тачкама мреже недостају ваздушни вентили. 
На 1.300 m од изворишта изграђена су два резервоара капацитета 175 m3. 

Изградњом  црпне  станице  у  Новим  Карловцима,  Стари  Сланкамен  ће  се  водоснабдевати  из 
Инђије, а бунари у Старом Сланкамену ће се користити као резервна варијанта у случају да се 
прекине водоснабдевање из Инђије или да дође до пада притиска у мрежи. 

Градско  насеље  Инђија  је  повезано  на  регионални  канализациони  систем,  чиме  је  решено 
питање  одвођења  отпадних  вода  из  општинског  центра.  У  осталим  насељима  општине,  не 
постоји изграђена канализациона мрежа. Атмосферске воде, у насељима општине Инђија,  се 
одводе преко отворених канала до најближих реципијента. 

2.9.2 КОМУНАЛНИ ОТПАД 

Јавно  комунално  предузеће  „Комуналац“  организовано  односи  отпад  са  целе  територије 
Општине Инђије из појединих и колективних становања. Укупан број корисника ове услуге  је 
14.052 са тенденцијом раста. Отпад се организовано и редовно односи на градску депонију где 
се смеће одлаже на простору од 500.000 m2 и то саморазастирањем и сабијањем булдожера без 
неопходног прекривања интерног материјала. На самој депонији не постоје објекти, инсталација 
за одржавање (прање) возила. 
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2.9.3 ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Територија општине Инђије поседује следеће инфраструктурне правце: 

 Друмски  саобраћај:  територијом  општине  Инђија  пролази  аутопут  Е‐75  који  повезује 
Београд и Нови Сад и као алтернативни саобраћајни правац ‐ магистрални пут Нови Сад 
–  Инђија  –  Београд.  Изграђеност  постојећих  путева  на  простору  општине  Инђија 
омогућава  доступност  до  свих  насеља  у  општини  са  задовољавајућим  нивоом 
саобраћајног повезивања општинског центра и окружењем и субрегионима. Постојеће 
трасе  категорисаних  путева  (осим  ауто‐пута)  углавном  пролазе  кроз  урбане  просторе 
насеља. 

 Железнички саобраћај: ослоњен је на главни железнички правац Суботица – Нови Сад – 
Београд – Ниш и по интензитету  је  значајан у функцији превоза роба за потребе овог 
простора. 

 Пловни саобраћај: иако просторно присутан преко пловног пута реке Дунав, у постојећем 
стању се мало користи при извршењу транспорта роба (осим теретног пристана за расуте 
терете у Старом Сланкамену) за потребе овог простора. Оцењује се да постоје одлични 
услови за веће укључење овог вида транспорта при прерасподели транспортног рада, 
али су потребни велики инвестициони захвати за афирмацију овог вида саобраћаја на 
овом простору (кроз изградњу марине и сл.). 

 Ваздушни саобраћај на простору општине Инђија није присутан, већ се сви захтеви за 
овим видом превоза задовољавају преко постојећег аеродрома у Сурчину. 

 Водни саобраћај Дунавом, међународном пловном реком и саставним делом система 
Рајна –Мајна – Дунав, представља несагледиве могућности развоја ширег региона. Ова 
европска пловна магистрала, повезује мрежу унутрашњих пловних путева 13 европских 
држава.  Близина  лука  у  Новом  Саду  и  Београду  могу  утицати  на  могућност  јефтиног 
транспорта до иностраних тржишта, а самим тим и на конкурентнију цену цену крајњег 
производа. 

Друмски саобраћај код нас представља основни вид превоза који у укупном превозу путника 
учествује са преко 85%, а у робном саобраћају са преко 70%. 

Изграђеност и стање пруга,  станица, као и станичних капацитета не омогућују потребни ниво 
експлоатације по европским стандардима, па овај вид комуникације захтева значајна улагања 
да би експлоатисао пуним капацитетом. 

2.9.4 ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА И МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ 

Инђијска општина  је потпуно гасифицирана. Мрежа гасовода  је изграђена у свим насељеним 
местима. Постављено је: 

 укупно 55 km челичног међумесног гасовода, који повезује насељена места, 

 укупно 140 km кућних прикључака спаја основну мрежу са потрошачима, 

 укупно 450 km уличних цевовода чини целину гасоводне мреже. 

Мрежа  снабдева  преко  7.000  потрошача  из  категорије  домаћинстава  и  индустријских  и 
комуналних фирми. Годшње се на територији општине конзумира око 16 милиона метара кубних 
гаса. 

Изграђена дистрибутивна гасоводна мрежа је у надлежности ЈП „Ингас“ Инђија. 

Инђија на овом истражном простору има изграђен дистрибутивни гасовод од челичних цеви до 
МРОС  (мерно‐регулациона  и  одоризаторска  станица)  „Нови  Сланкамен“,  МРОС  „Стари 
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Сланкамен“ и МРС  (мерно‐ регулациона станица) „Специјална болница Др Боривоје Гњатић“, 
као и дистрибутивну гасоводну мрежу од ПЕ (полиетилен) цеви у насељеним местима Нови и 
Стари Сланкамен. 

2.9.5 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Насеље Инђија се снабдева електричном енергијом из ТС 110/20 kV "Инђија", снаге 2X31,5 МBА. 
ТС "Инђија" прикључена је на далековод број 104/6 из ТС 110/20 kV "Нови Сад 6" и 104/5 из ТС 
110/20 kV "Стара Пазова". 

Преко пет 20 kV извода из ТС "Инђија" 110/20 kV и дистрибутивних трафостаница 20/0,4 kV, врши 
се напајање потрошача у насељу, а то су: 

 А.Шантића , укупна снага 12,75 МВА, укупно 20ТС, 

 Карађорђева, укупна снага 9,275 МВА, укупно 14ТС, 

 Његошева, укупна снага 11,96 МВА, укупно 23 ТС, 

 Омладинска, укупна снага 14,8 МВА, укупно 15ТС, 

 С.Сремца, укупна снага 7,91 МВА, укупно 20ТС. 

Наведени изводи су петљасто повезани, сем С. Сремца, тако да у случају квара на 20 kV мрежи 
постоји могућност резервног напајања до отклањања квара. 

У  укупној  потрошњи  насеља  Инђија  око  59,49%  заузима  потрошња  домаћинстава,  15,91%  су 
потрошачи на високом напону и 24,60% остала потрошња. 

У оквиру истражног подручја изграђена је дистрибутивна надземна мрежа електричне енергије 
и  припадајући  објекти  трансформаторских  станица  и  електронска  комуникациона  подземна 
мрежа за потребе постојећих корисника простора. 

2.9.6 ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА 

У  општини  се  налази  савремена  дигитална  централа,  са  скоро  100  одсто  телефонских 
прикључака  повезаних  на  њу.  Софистицирана  телекомуникациона  инфраструктура  омогућује 
прикључење  свих  стандардних,  као  и  најнапреднијих  телекомуникацијоних  сервиса.  У  свим 
насељеним местима постоје одељења Јавног предузећа ПТТ Србија, а у самом граду раде поште 
на две локације. Градска пошта је првог реда и пружа све услуге које ЈП ПТТ Србије нуди својим 
корисницима било где у земљи. 

2.10 ПРИВРЕДА 

Носиоци привредног развоја општине Инђија су пољопривреда, трговина и индустрија. Степен 
привредне  развијености  одређује  се  према  различитим  критеријумима.  Један  од  њих  је 
остварени народни доходак по становнику. Према броју запослених на 1000 становника општина 
Инђија је на 28 месту од укупно 45 војвођанских општина. Према оствареном народном дохотку 
по  становнику  2005.  године  ,  у  оквиру  Сремског  округа,  коме  припада  општина Инђија  је  на 
петом месту од укупно седам општина. 

Основна  привредна  делатност  у  општини  Инђија  је  пољопривреда.  Од  укупно  оствареног 
народног дохотка 31% је остварен у овој делатности. Структура пољопривредне производње у 
општини Инђија не разликује се пуно од сличних општина у окружењу. Површине под њивским 
културама  суверено  доминирају  на  подручју  општине  Инђија,обухватајући  75.13%  укупне 
територије општине. 

Индустрија  је  поред  пољопривреде  најзначајнија  привредна  област  општине.  Од  укуно 
оствареног народног дохотка општине Инђија око 20% је остварено у прерађивачкој индустрији, 
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где је и највећи број запослених. У оквиру индустрије заступљене су: прехрамбена индустрија, 
метална  индустрија,  гумарска  индустрија  и  прерада  пластике,  производња  грађевинског 
материјала, графичка индустрија и др. 

2.10.1 ПОЉОПРИВРЕДА 

Пољопривредно  земљиште‐  плодно  пољопривредно  земљиште,  општине  Инђија,  обухвата 
површину од 31.503,3521 ha,  од  чега  је обрадиво пољопривредно  земљиште 28.602,1642 ha, 
односно  90,79%,  и  представља  најзначајнији  природни  ресурс  општине  (Табела  13). 
Пољопривреда  у  овој  општини  има  велики  потенцијал,  који  се  огледа  првенствено  у  врло 
квалитетном земљишту (преко 85% је чернозем), благој клими и таласастом рељефу. 

Табела 13. Преглед пољопривредног земљишта у општини Инђија по насељима 

Редни број  КО 
Обрадиво 

пољопривредно 
земљиште (ha) 

Остало 
пољопривредно 
земљиште (ha) 

Укупно 
пољопривредно 
земљиште (ha) 

1  Инђија  2.909,6217 381,4138 3.291,0355

2  Љуково  3.2906199 87,7190 3.378,3389

3  Марадик  2.708,4664 230,4017 2.938,8681

4  Бешка  3.012,7166 389,5949 3.402,3115

5  Чортановци  1.801,3920 633,0172 2.434,4092

6  Крчедин  4.123,4588 544,0997 4.667,5585

7  Нови Карловци  4.891,6714 136,1854 5.027,8568

8  Нови Сланкамен  4.952,9953 317,0019 5.269,9972

9  Стари Сланкамен  911,2221 181,7543 1.092,9764

Укупно:  28.602,1642 2.901,1879 31.503,3521
Извор: Управа за пољопривредно земљиште, 2020 

Преглед површина пољопривредног земљишта по класама дат је у наредној табели. 

Табела 14. Преглед површина пољопривредног земљишта по класама у општини Инђија (ha) 

Класа 

Култура  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII 

Њиве  5.363,4253  9.705,0689  6.197,7099  2.221,8471  992,0782  209,6397  32,4657  0 

Вртови  0  0  0  0  0  0  0  0 

Воћњаци  123,3307  38,0400  147,6172  181,8322  10,6388  0  0  0 

Виногради  8,2272  167,2635  448,3627  355,9082  69,4109  11,1651  3,0144  0 

Ливаде  1,1441  30,5154  67,9529  155,2940  10,9864  0,7925  0  0 

Пашњаци  48,2879  2,8440  543,0000  678,1543  533,9489  12,5291  1,0565  0 

Трстуци‐
мочваре 

0,8427  6,3496  1,3379  1,7122  0  0  0  0 

Укупно  5.545,2579  9.950,0814  7.405,9806  3.594,7480  1.617,0632  234,1264  36,5366  0 
Извор: Управа за пољопривредно земљиште, 2020 

Највише  су  заступљене  оранице  на  којима  се  узгаја  првенствено  пшеница  и  кукуруз,  затим 
шећерна  репа,  соја,  сунцокрет,  повртарске  културе  и  дуван.  Воћарство  и  виноградарство  се 
налазе  одмах  иза  ораница,  јер  су  клима  и  благе  падине  Фрушке  горе  изванредан  спој  који 
резултира високим приносом. Најзаступљенија је производња јабучастог воћа и шљива. 

Виноградарство  и  винарство  имају  велику  традицију.  Традиција  подизања  винограда  и 
производње вина позната  је  у насељеним местима Стари и Нови Сланкамен, Сланкаменачки 
Виногради, Крчедин, Бешка, Чортановци и Марадик. У последње време је у експанзији воћарска 
и виноградарска производња.  



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

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

35 

 

Пеглед  површина,  у  односу  на  засађене  културе,  по  катастарским  општинама  на  територији 
Општине Инђија је дат у наредној табели. 

Табела 15. Појединачан распоред култура по катастарским општинама у општини Инђија 

Катастарска 
општина 

Обрадиво (ha)  Пашњаци 
(ha) 

Мочваре 
(ha) 

Остало 
(ha) 

Укупно 
(ha) њиве  вртови  воћњаци  виногради  ливаде 

Бешка  3.488,7492  ‐  11.359,8097 72,4926 53,3122 331,6979 45,7957  66,8614  4.073,0757

Крчедин  3.941,2268  ‐  160,4746 215,3009 34,7287 741,6983 3,4856  25,2041  5.122,1190

Марадик  2.490,8573  ‐  87,7574  109,2738  52,7037  99,2459  ‐  65,3851  2.905,2232 

Нови 
Карловци 

4.892,8279 
‐  ‐  0,7534  31,9551  47,0682  2,3504  0,1691  4.975,1241 

Нови 
Сланкамен 

4.578,8279 
0,0109  102,4954  380,0326  40,7425  240,9443  5,3705  86,7418  5.434,6937 

Љуково  3.345,4761  ‐  ‐  2,7881 ‐ 18,1931 0,4790  11,8038  3.378,7401

Стари 
Сланкамен 

726,3014 
‐  52,3932  172,7034  3,0966  177,0899  0,5777  30,4038  1.162,5660 

Чортановци  1.505,2183  ‐  129,8782  197,2070  51,6390  215,2862  1,4682  843,5556  2.944,2525 

Сточарство  такође  има  дугу  традицију  и  релативно  добро  је  развијено.  Заступљено  је 
свињарство, говедарство, живинарство, а у мањој мери овчарство и козарство. 

Према регистру пољопривредних  газдинстава који води Министарство финансија – Управа за 
трезор, у општини Инђија је регистровано укупно 2.165 индивидуалних газдинстава, од тога је 
1.336 активних пољопривредних  газдинстава и 829 пасивних пољопривредних  газдинстава. У 
општини  Инђија  активне  су  земљорадничке  задруге  које  се  баве  производњом,  прометом  и 
складиштењем пољопривредних производа и имају своје складишне капацитете. 

2.10.2 ИНДУСТРИЈА 

Индустријски прогрес у Инђији  је започет оснивањем млинова током средине 19. века. Већ у 
првој  половини  XX  века,  Инђија  је  постала  традиционална  дестинација  за  трговину  и  центар 
успешних  трговинских  компанија. Шездесете  године  су  обележене  наглим  развојем малих  и 
средњих предузећа. 

После  млинова,  уследиле  су  фабрике  цигли,  док  је  традиција  столарства  и  производње 
намештаја започета 1876. године. Почетком XX века основана је позната фабрика крзна. После I 
светског рата, основане су различите нове фабрике за производњу играчака за децу, ексере, џем, 
јаја у праху, падобране, до текстила и металске индустрије после II светског рата. 

У процесу транзиције, у привреди Инђије значајно је измењена структура привредних субјеката 
како  по  делатностима,  тако  и  по  броју  и  величини  привредних  друштава.  Традиционалне 
делатности, које су биле носиоци привредних активности у периоду до 2000. године, су у овом 
процесу  практично  престале  да  постоје  (текстилна  индустрија,  прерада  коже,  производња 
намештаја, производња профила од гуме и сл.) или су опстале само у области предузетничког 
привређивања. 

Новим,  снажним  инвестиционим  циклусом  у  Инђији  су  отворене  фабрике,  углавном  страних 
инвеститора,  у  потпуно  новим  делатностима,  као  што  су  производња  цигарета,  производња 
делова  за  ауто индустрију,  прерада меса,  производња опреме  за  коришћење  течног нафтног 
гаса, рециклажа акумулатора, производња потпуно нових материјала за грађевинску индустрију, 
нове услужне делатности,  као и изградња објеката у области  трговине –  тржних и пословних 
центара новог типа са садржајима који значајно унапређују услове живота свих грађана општине 
Инђија. 

У привреди општине Инђија, данас доминирају мала и средња предузећа (према класификацији 
НБС),  која  су  знатно  флексибилнија  на  изазове  тржишне  привреде,  што  је  омогућило  да  се 
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последице светске економске кризе минимално одразе на њихово пословање. Постоји преко 
2.000 привредних субјеката, од чега преко 1.500 предузетника и око 600 привредних друштава. 

Инђија поседује две потпуно функционалне, комунално опремљене радне зоне, које при том 
имају изузетан географско‐саобраћајни положај, поставља Инђију у сам врх понуде у Србији у 
смислу  потенцијала  и  атрактивности  за  инвестирање. Формирање  радних  зона  омогућило  је 
изградњу нових капацитета, као и могућност трајног дислоцирања свих производних капацитета 
из централног и стамбеног дела насеља, што се пре свега одражава на квалитет животне средине 
у насељу, као и на квалитет услова рада и производње. 

Југоисточна радна зона града Инђија: 

1. „HIDROELEKTRO“– фабрика за електроремонт пумпи за воду 
2. „ESCAFOOD“– фабрика за прераду меса 
3. Стовариште Апатинске пиваре 
4. „LETAČ“– Грађевинска фирма 
5. „VOJVODINA PRODUKT“‐ фабрика за прераду јаја у праху 
6. „JUVITANA“‐ фабрика за производњу дечије хране 
7. „IGB AUTOMOTIVE“‐ производња грејача за аутомобилска седишта 
8. „PLAMEN“‐ производња делова за електротехику 
9. „BON KOMERC“‐ грађевинска фирма 
10. „GOMBIT“‐ производња и прерада меса 
11. „PAPIRLEND“‐  производни  погон  за  конфекционирање  папирне  галантерије  са 

магацином 
12. „DRVOPLAST“‐ израда ПВЦ и дрвене столарије 
13. „EKO PLAST“‐ производња ПВЦ фолија, џакова и сл. 
14. „TEHNOEXPORT“‐  производња  и  складиштење  флексибилних  црева,  сифона  и  израда 

машинских делова од метала, гуме и пластике 
15. „GAS ‐ TEH“– фабрика за производњу гасне опреме 
16. „PLASTIC  GOGIĆ“‐  погон  за  сортирање  електричног  отпада  и  млевење  и  топљење 

пластике 
17. "КOMAZEC" – штампарија 
18. „OMV“ – пумпа 

Североисточна радна зона општине Инђија : 

1. "THYSENKRUPP MATERIALS" D.O.O.‐ пословно складишни објекат 
2. "FARMINA PET FOODS" D.O.O.‐ објекат за производњу хране за кућне љубимце 
3. MONBAT‐ фабрика за прераду старих акомулатора и израду легура на бази олова 
4. "HENKEL  MERIMA"  D.O.O.‐  фабрика  течних  производа  у  оквиру  постојеће  фабрике 

грађевинских адхезива „Хенкел“ Инђија 
5. "IZOTERM  PLAMA"  D.O.O.‐  фабрика  за  производнју  фолије  и  цеви  од  експандираног 

полиетилена 
6. "AHA PLASTIK" D.O.O.‐ производно складишни објекат за пластику 
7. "MK KOMERC"‐ силоси сточне хране 
8. "MONUS" D.O.O‐ фабрика цигарета 
9. TERRA PRODUCTION D.O.O.‐ фабрика за производњу и пуњење енергетских напитака и 

пуњење допремљеног пива 
10. MARTINI PREFABRICATI – производња монтажних армирано бетонских елемената 
11. „ DMD LIMITED“ – преглед возила 
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3 ОПИС ПРОЈЕКТА 

3.1 ИСТОРИЈАТ ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

На  подручју  општине  Инђија  живи  око  46.000  становника,  којима  агрокомплекс  представља 
значајан привредни потенцијал. Међутим, за даљи развој пољопривреде у овом крају 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. 

Територија  општине  Инђија  није  угрожена  високим  водама  реке  Дунав,  захваљујући  свом 
високом рељефском положају, где су коте терена претежно од 100 ‐ 200 m н.в. 

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. 

Као и у другим деловима Србије, може се закључити да коришћење хидролошког потенцијала 
јесте  предуслов  за  даљи  развој  агрокомплекса,  али  је  за  свеобухватни  развој  неопходно 
сагледати  комплексно  решење  овог  проблема,  и  то  усклађивањем  свих  домена 
пољопривредних  активности.  Разматрана  техничка  решења  дају  предлог  за  коришћење  и 
заштиту вода, и у функцији су уређења и коришћења пољопривредног земљишта, у складу са 
важећом планском документацијом. 

3.2 ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА 

Земљишни покривач подручја општине Инђија, укупне бруто површине од 37.060 ha, налази се 
под доминантним учешћем аутоморфног реда. Ради се пре свега о земљишту типа чернозем, са 
различитим подтиповима и варијететима, који захвата око 30.680 ha (готово 83% површине), и 
представља широку основу за увођење наводњавања без већих ограничења у његовој примени. 

Од преосталих површина (6.380 ha),  још 3.890 ha (или око 10%) такође представљају значајан 
ресурс, који се потенцијално може укључити у наводњавање, уз претходно срповођење мањих 
агро и хидро мелиоративних мера. 

Рационална решења за изградњу нових и осавремењивање постојећих система за одводњавање 
уз  увођење  наводњавања  на  површинама  под  уређеним  и  припремљеним  земљиштем  на 
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посматраном подручју, представља приоритетну основу примарне пољопривредне производње 
у будућности. 

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 20). 

 
Слика 20. Диспозиција подсистема за наводњавање пољопривредних површина на територији 

општине Инђија 

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 
територија  које  се  налазе  у  обухвату  ових  подсистема,  дато  техничко  решење  је  приликом 
израде пројектне документације вишег степена прегледано и даље разрађено. 

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. 
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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  21.  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. 

 
Слика 21. Подела простора на подсистеме 

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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3.3 КОНЦЕПТ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА 

Подсистем „Стари Сланкамен“ је лоциран на падинама Фрушке горе и спушта се у равничарски 
део Општине Инђија,  југоисточно од насеља Нови Сланкамен. 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. 

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  „Стари 
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. 

Пројектом  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“  дефинисано  је  техничко  решење 
којим  ће  задовољити  потребе  за  водом  на  2.303  ha  бруто  пољопривредних  површина  под 
различитим биљним културама, ситуираних у деловима катастарских општина Стари Сланакмен 
и Нови Сланкамен. 

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

 
Слика 22. Подсистем за наводњавање „Стари Сланкамен“ 

Пројекат изградње подсистема за наводњавање „Стари 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  



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

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

41 

 

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

Подела на фазе ће омогућити повољнију временску расподелу финансијских средстава. 

Шематски приказ подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ дат је на Слика 23. 

 
Слика 23. Шематски приказ подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ 

Пољопривредне  површине  обухваћене  подсистемом  снабдеваће  се  водом  из  Дунава. 
Пројектовани капацитет  водозахвата и пумпне  станице износи 1.030  l/s,  а просечна  годишња 
количина  за  захватање  износиће  4,75  мил.  m3.  Висина  дизања  агрегата  је  58  m,  а  снага  за 
прикључење  објекта  око  1.100  kW.  Водозахватна  пумпна  станица  ће  бити  опремљена 
адекватном хидро‐машинском и електро опремом. 

За транспорт воде у I фази предвиђен је главни цевовод, подземно положен дуж локалног пута, 
укупне дужине око 1.020 m. Цевовод је подељен на две деонице (ради адекватне заштите од 
хидрауличког  удара),  са  пречницима цеви 900 и  1.000 mm. Пратећа  хидро‐машинска опрема 
цевовода (ваздушни вентили, опрема у водном окну) уграђиваће се у подземне шахтове. 

Вода из резервоара пумпа се до корисника уз помоћ пумпне станице при резервоару, капацитета 
1.030 l/s. Висина дизања је 64 m, а снага за прикључење објекта око 1.100 кW. Дистрибуциона 
пумпна станица ће бити опремљена адекватном хидро‐машинском и електро опремом. 

Цевовод воду допрема у армирано‐бетонски резервоар запремине 16.557 m3. 

За транспорт воде у II фази предвиђена је дистрибутивна мрежа цевовода, подземно положених 
дуж локалних путева, укупне дужине око 45,3 km. Користе се два материјала која су се у пракси 
показала као дуготрајна и вододржива – полисетер (GRP) цеви, пречника у опсегу од DN400 до 
DN1100, и HDPE цеви, пречника од DN63 до DN355. Пратећа хидро‐машинска опрема цевовода 
(ваздушни вентили, испусти, итд.) уграђиваће се или у подземне шахтове (за арматуру на већим 
пречницима цеви и арматуре) или директно у тло (за мање пречнике). У саставу дистрибутивне 
мреже биће и хидранти за прикључење корисника. 

Пројектом није предвиђено прикључење објеката на водовод или канализацију. 

Иако опрема за наводњавање на парцелама корисника није предмет овог пројекта, за потребе 
прорачуна претпостављени су уређаји за заливање орошавањем (за ратарске, индустријске и 
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повртарске културе) и уређаји за заливање капањем (за дрвенасте културе засађене на широком 
међуредном растојању). 

3.4 ОПИС ОБЈЕКАТА И ТЕХНОЛОШКОГ РЕШЕЊА 

Објекти који ће бити реализовани у оквиру разматраног Пројекта, за потребе захватања воде из 
реке Дунав и дистрибуције до потрошача, су: 

 водозахватна пумпна станица на Дунаву, 

 приступни пут са платоом, 

 главни цевовод за транспорт воде од пумпне станице на Дунаву до резервоара на вишем 
терену, 

 резервоар са дистрибуционом пумпном станицом на вишем терену, 

 цевоводи дистрибутивне мреже. 

Детаљнији опис наведених објеката дат је у наредним подпоглављима. 

3.4.1 ВОДОЗАХВАТНА ПУМПНА СТАНИЦА НА ДУНАВУ 

Положај објекта пумпне станице дефинисан је имајући у виду трасу потисног цевовода. Погодна 
локација пронађена је на парцели к.п. 1692 к.о Стари Сланкамен, оквирно на стационажи 1+212 
km Дунава (Слика 24). На локацији водозахвата и пумпне станице нема објеката за регулацију 
корита Дунава. 

 
Слика 24. 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‐
годишњег  водостаја  јер  је  у  већем  делу  године  могућ  несметан  приступ  кретањем  у  нивоу 
постојећег терена. 
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За  приступ  до  објекта  градиће  се  само  једноставан  сервисни  пут,  управо  у  нивоу  постојећег 
терена  на  обали.  Према  историјским  подацима  о  водостају,  приступни  пут може  бити  испод 
нивоа Дунава у периоду март – август, са највећом учестаношћу у пролеће (друга половина марта 
– почетак јуна). 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. Дунав је велика река и није подложан наглим повећањима или смањењима водостаја 
у  кратком  временском  периоду.  Ова  чињеница  условљава  да  просечна  вредност  повећања 
водостаја у петодневним периодима износи око 45 cm. Следи да ће управљач системом имати 
довољно времена да адекватно реагује на најаву доласка поплавног таласа. Доња кота подне 
плоче машинске хале постављена је на коти 78,70 mnm што је изнад стогодишње воде која се 
јавља на овој локацији. 

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. 

У зони самог објекта пумпне станице биће изведено проширење у виду платоа на самом крају 
сервисног пута. 

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. 

3.4.2 СЕРВИСНИ ПУТ И ПЛАТО 

За генерални приступ до локације користиће се постојећи некатегорисани пут, којим се стиже од 
вишег терена до Дунава, на парцелама 1621/2, 1621/1, 1620 и 1191  (све припадају к.о. Стари 
Сланкамен). Дужина сервисног пута до објекта је око 30 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, како је претходно описано. Коловозна конструкција ће бити формирана 
набијањем шљунка, а затим полагањем одговарајуће бетонске подлоге, која треба да обезбеди: 
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1) довољну компактност за одупирање ерозији и таласима за време повишених водостаја, 
2) отпорност према оштећењима у редовном одржавању пута, 
3) отпорност према оштећењима изазваним смрзавањем и 
4) адекватну носивост за механизацију која ће опслуживати пумпну станицу. 

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. 

3.4.3 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. Укупна дужина цевовода је око 1.020 m и подељен је на две деонице. Дужина прве 
деонице износи 585 m са пречником DN900, док је дужина друге деонице 435 m са пречником 
DN1000. 

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. 

Цевовод на катастарској парцели 1692 (к.о. Стари Сланкамен) напушта зграду пумпне станице, а 
затим  је  трасиран  некатегорисаним  путем,  којим  се  стиже  од  Дунава  до  вишег  терена,  на 
парцелама 1621/2, 1621/1, 1620, 1191 и 1078 (све у к.о. Стари Сланкамен). По уласку на парцелу 
1187/2 потисни цевовод се завршава проласком кроз зграду дистрибуционе пумпне станице и 
преласком преко зида коморе резервоара. 

3.4.4 РЕЗЕРВОАР СА ДИСТРИБУЦИОНОМ ПУМПНОМ 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. 

Следи да је изградња резервоара за складиштење воде на вишим котама боље решење у односу 
на пумпање воде директно у дистрибутивну мрежу. Даље, у системима за наводњавање са више 
корисника, може да се примени једно од следећа два техничка решења: 



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

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

45 

 

1. централизовано  складиштење  воде,  које  подразумева  обезбеђење  заједничког 
резервоарског простора за више (или све) кориснике у систему; 

2. децентрализовано  складиштење,  које  се  односи  на  изградњу  мањих  резервоара,  за 
сваког корисника појединачно. 

Погодности изградње заједничких резервоара су следеће: 

 изградња  и  снабдевање  водом  у  систему  са  једним  или  неколико  већих  резервоара, 
јефтинија је наспрам снабдевања из већег броја мањих резервоара (не само у домену 
изградње  и  одржавања  резервоара,  већ  и  у  домену  инвестиције  у  доводне  и 
дистрибутивне  цевоводе,  снабдевање  електричном  енергијом,  опреме  за  управљање 
радом система, итд.); 

 прибављање  грађевинске  дозволе  је  брже  и  једноставније  јер  због  малог  броја 
резервоара постоји већа вероватноћа изградње на земљишту у јавној својини, па се не 
залази у решавање имовинско‐правних односа; 

 веће резервоаре граде стручна предузећа, са одговарајућом механизацијом и адекватно 
обученим радницима; 

 једноставније спровођење неопходних контрола квалитета воде у току рада система; 

 нема  потребе  за  организовањем  одржавања  објеката  и  опреме  на  нивоу  сваког 
корисника (очигледна предност уколико ЈВП или локална самоуправа газдују системом). 

Ако су за изградњу заједничких резервоара доступне локације које висински доминирају изнад 
парцела корисника (потрошача), смањује се и потрошња енергије на постизање радног притиска 
за  опрему  за  наводњавање  јер  се  за  допремање  воде  до  уређаја  за  наводњавање  може 
искористити  сила  гравитације.  У  случају  појединачних  резервоара,  вода  која  се  допреми  до 
резервоара смештених на парцелама корисника нема довољну висину потребну за правилан рад 
уређаја  „кап  по  кап“.  У  том  случају  корисници  би  морали  да  користе  бустер  агрегате,  што 
поскупљује  и  инвестиционе  и  погонске  трошкове,  трошкове  одржавања  а  повећава  се  и 
загађење  ваздуха  (потенцијално и  тла)  уколико  корисници  за  погон бустер  агрегата  користе 
дизел агрегате. 

Све наведено је условило усвајање решења са заједничким армирано‐бетонским резервоаром. 

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 1187/2 к.о. Стари Сланкамен (Слика 25). 

У делу парцеле где је предвиђена изградња резервоара, коте терена су око 123 mnm. 

Приступ парцели 1187/2 могућ је директно са асфалтираног пута Нови Сланкамен ‐ Сурдук, па ће 
повезивање са главним цевоводом бити веома лако, као и почетно развођење дистрибутивних 
цевовода из резервоара ка корисницима. 

Запремина резервоара одређена је на основу: 

 захтева хидро‐машинске опреме у пумпној станици, 

 неравномерности потрошње (сагледана је кроз коефицијенте неравномерности), 

 начин дистрибуције воде до корисника, 

 захтева за остварењем поузданости у раду система, 

 трошкова изградње објеката система за наводњавање, 

 разлике у трошковима енергије у раду за време скушље и јефтиније тарифе. 
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Слика 25. Ситуациони план резервоара (к.п. 1187/2 к.о Стари Сланкамен) 

Иако прецизни показатељи не постоје, на основу укупне површине и просечне величине поседа 
у општини, процена је да ће у границама система бити више од 1.000 корисника. У системима са 
више корисника, расподела воде до сваког од њих најефикасније се врши по начелима слободне 
дистрибуције.  Такав  вид  расподеле  воде  захтева  нешто  већу  инвестицију  у  резервоарски 
простор  и  дистрибутивну  мрежу.  И  поред  тога,  дистрибуција  на  захтев,  без  ограничења  у 
времену  почетка  и  трајања  заливања,  обавезује  пољопривредне  произвођаче,  да  на  својим 
површинама извуку максимум из потрошене воде. Предуслов за овакву дистрибуцију је да се 
сваки литар воде наплати од корисника, па  је  с  тога неопходно и мерење потрошње, а  све у 
складу са Законом о водама и начелима Оквирне директиве о водама Европске уније. 

За  градњу  је предвиђен  један  једнокоморни, армирано‐беотнски резервоар, дужине 125 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 80 и 200 cm, те резервоар неће 
одударати од других постојећих или будућих објеката каквих има у близини. 

Непосредно уз комору резервоара, такође на парцели 1187/2, 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 × 19,7 m, висине 8,5 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  =  1.030  l/s,  са  максималном  висином 
дизања H = 64 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 
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прилаз возила до затварачнице. Колски прилаз директно повезује плато испред дистрибуционе 
пумпне станице и локални пут на парцели 1078 к.о. Стари Сланкамен. 

У делу парцеле где је предвиђена изградња резервоара, коте терена су око 123 mnm. 

Приступ парцели 1187/2 могућ је директно са асфалтираног пута Нови Сланкамен ‐ Сурдук, па ће 
повезивање са главним цевоводом бити веома лако, као и почетно развођење дистрибутивних 
цевовода из резервоара ка корисницима. 

Запремина резервоара одређена је на основу: 

 захтева хидро‐машинске опреме у пумпној станици, 

 неравномерности потрошње (сагледана је кроз коефицијенте неравномерности), 

 начин дистрибуције воде до корисника, 

 захтева за остварењем поузданости у раду система, 

 трошкова изградње објеката система за наводњавање, 

 разлике у трошковима енергије у раду за време скушље и јефтиније тарифе. 

Иако прецизни показатељи не постоје, на основу укупне површине и просечне величине поседа 
у општини, процена је да ће у границама система бити више од 1.000 корисника. У системима са 
више корисника, расподела воде до сваког од њих најефикасније се врши по начелима слободне 
дистрибуције.  Такав  вид  расподеле  воде  захтева  нешто  већу  инвестицију  у  резервоарски 
простор  и  дистрибутивну  мрежу.  И  поред  тога,  дистрибуција  на  захтев,  без  ограничења  у 
времену  почетка  и  трајања  заливања,  обавезује  пољопривредне  произвођаче,  да  на  својим 
површинама извуку максимум из потрошене воде. Предуслов за овакву дистрибуцију је да се 
сваки литар воде наплати од корисника, па  је  с  тога неопходно и мерење потрошње, а  све у 
складу са Законом о водама и начелима Оквирне директиве о водама Европске уније. 

За  градњу  је предвиђен  један  једнокоморни, армирано‐беотнски резервоар, дужине 125 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 80 и 200 cm, те резервоар неће 
одударати од других постојећих или будућих објеката каквих има у близини. 

Непосредно уз комору резервоара, такође на парцели 1187/2, 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 × 19,7 m, висине 6 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  =  1.030  l/s,  са  максималном  висином 
дизања H = 64 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 1078 к.о. Стари Сланкамен. 

3.4.5 ЦЕВОВОДИ ДИСТРИБУТИВНЕ МРЕЖЕ 

Цевоводи дистрибутивне мреже биће доминантно полагани испод атарских путева који пролазе 
предметним подручјем у обухвату подсистема „Нови Сланкамен“. 
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Дистрибутивну мрежу чини систем цевовода дужине преко 46,5 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. 

3.4.6 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 26, лево), и уређаји за заливање капањем (Слика 26, десно). 

    
Слика 26. Заливање микропрскачима (лево) и кап ко кап (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 
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. 

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. 
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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. 

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

3.5.1 МАТЕРИЈАЛ ПОТРЕБАН ЗА ИЗГРАДЊУ 

Објекти система за наводњавање „Стари 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. 

ЦЕВОВОДИ 

На избор одговарајућег цевног материјала утичу бројни фактори: 

 хидраулички губици, који утичу на трошкове енергије потребне за пумпање воде; 

 обим потребних мера за заштиту од хидрауличког удара; 

 дуготрајна поузданост цевног материјала и спојева између цеви; 

 трошкови  прилагођавања  цевовода  изабраној  траси  –  неки  материјали  не  захтевају 
фазонске комаде за промену правца ни бетонске ослонце; 

 услови извођења радова – неке операције за одређене врсте материјала захтевају више 
простора на градилишту; 

 трошкови извођења радова – тежина цеви, прецизност у извођењу спојева, припрема 
постељице и испуне рова, сечење цеви. 

Главни  цевовод  се  изводи  као  јединствени  објекат,  без  успутних  потрошача.  Укупна  дужина 
цевовода је око 1.000 m и подељен је на две деонице. Дужина прва деонице износи 585 m са 
пречником DN900, док је дужина друге деонице 435 m са пречником DN1000. 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  ваздушни  вентили, 
испусти  и  секторски  затварачи.  Арматура  мањих  пречника  уграђиваће  се  директно  у  тло,  са 
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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  и  треба  да  обезбеди:  1)  довољну  компактност  за 
одупирање ерозији и таласима за време повишених водостаја, 2) отпорност према оштећењима 
у  редовном  одржавању  пута,  3)  отпорност  према  оштећењима  изазваним  смрзавањем  и  4) 
адекватну носивост за механизацију која ће опслуживати пумпну станицу. 

Као приступни пут до резервоара биће изграђена кратка веза до постојећег пута. У зони улазне 
капије  која  води до  затварачнице,  налазиће  се плато  за манипулацију  возила  која  прилазе и 
улазе у објекат. 

3.5.2 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); 
𝛾      психрометријска константа (kPaC‐1); 
𝑟 , 𝑟     аеродинамички отпор и отпор површине (s m‐1). 
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Метеоролошке величине потребне за прорачун ЕТо су: 

- минималне и максималне средње дневне температуре Тmin и Тmax (оC); 
- инсолација n (h/dan); 
- средња релативна влажност ваздуха Rh  (%), или средњи напон водене паре еа  (kPa), у 

зависности од расположивих података; 
- брзина ветра мерена на 2 m изнад површине терена u2 (m/s). 

Методом Penman‐Monteith, срачуната је референта евапотранспирација за локацију подсистема 
„Стари Сланкамен“  (Табела 16). Највећа референта евапотранспирација  је у  јулу месецу, и на 
дневном нивоу износи 5,7 mm. 

Табела 16. 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 „Стари Сланкамен“, обављен 
је  на  основу  расположивих  климатолошких  података  са  метеоролошке  станице  Нови  Сад  – 
Римски Шанчеви, и то на нивоу месечних података. 

Евапотранспирација је урађена и на основу пројекције сетвене структуре. Пројектована сетвена 
структура је дефинисана сагледавањем следећих чињеница: 

• садашње стање пољопривредне производње, 
• климатске специфичности разматраног региона, 
• квалитет земљишта, односно његова погодност за наводњавање, 
• предвиђени правци развоја појединих области, 
• измена структуре сетве (повећање поврћа и воћа), у циљу постизања што већих ефеката 

наводњавања, 
• ефикасније  коришћење  и  усаглашавање  складишних  и  капацитета  прерађивачке 

индустрије. 

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  „Стари  Сланкамен“,  одређених  у  складу  са 
претходним излагањем, одговарају вредности коефицијента  култура приказане у Error! Not  a 
valid bookmark self‐reference.. 

Табела 17. 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 
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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 18 
приказане су вредности дела падавина који је доступан биљкама. 

Табела 18. 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. 

Имајући  у  виду  расположивост  неопходних  података,  потребе  за  водом  су  срачунате  по 
упрошћеној једначини водног биланса: 

PV = ЕТp ‐ Pе 

Детаљнији  ниво  обраде  би  захтевао  и  примену  комплетне  једначине  вертикалног  водног 
биланса  где  би  у  разматрање,  осим  евентуалног  прихрањивања  из  подземне  воде,  ушла  и 
количина  воде  у  земљишту  на  почетку  вегетационог  периода  (што  донекле  смањује  норму 
наводњавања),  али  и  чињеница  да  се  земљишна  акумулација  у  току  вегетационог  периода 
повећава с обзиром на повећање дубине активног слоја културе (што утиче на повећање норме 
наводњавања).  У  овом  случају  почетна,  за  биљку  искористива  влажност  у  земљишту  је 
занемарена, чиме су добијене норме наводњавања на страни сигурности. 

 
Извор: Идејни пројекат подсистема за наводњавање „Стари Сланакмен“ и „Нови Сланкамен“ 

Слика 27. Однос потреба за водом и ефективних падавина на нивоу просечне године 

Слика  27  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. 

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 
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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 19. 

Табела 19. 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  „Стари  Сланкамен“  добијен  прорачунима,  износи  0,434  l/s/ha. 
Количина  воде  за  захватање потребна  за  нето  површину  од  2.159  ha  износи  938  l/s,  па  је  та 
вредност послужила за иницијално димензионисање хидро‐машинске и електро опреме, као и 
објеката система за наводњавање. 

Просечне и очекиване максималне количине за захватање, тј. за задовољење потреба за водом, 
по месецима, приказане су у Табела 20. 

Табела 20. Протицај на водозахвату (l/s) 

Месец  Феб  Мар  Апр  Мај Јун Јул Авг Сеп  Окт

QPS, сре  0,7  25,4  128,3  209,0 316,1 622,8 480,2 44,7  1,3

QPS, 80%  4,1  74,9  262,3  396,6 592,0 937,5 773,4 110,2  7,3

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 1.030 l/s. Уколико се потребе за водом изразе 
у запреминским јединицама, добијају се количине воде које ће се захватати сваког месеца. У 
Табела 21 приказане су средње вредности, као и вредности које одговарају потребама за водом 
вероватноће појаве 0,8. 
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Табела 21. Запремина воде предвиђена за захватање, Vz (m3/mes) 

Месец  Феб  Мар Апр  Мај Јун Јул Авг  Сеп  Окт

Vсре  1.729  66.512  325.530  548.066 802.193 1.633.435 1.259.390  113.494  3.435

V80%  9.698  196.411  665.774  1.040.212 1.502.392 2.458.712 2.028.363  279.799  19.268

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. 

3.5.3 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. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ ГЛАВНИХ АГРЕГАТА У ВОДОЗАХВАТНОЈ ПУМПНОЈ СТАНИЦИ НА ДУНАВУ 

Комплетна  количина  воде потребна  за  подсистем  „Стари Сланкамен“ пумпа  се из Дунава до 
резервоара. Значајна количина воде и висински положај резервоара условљавају велику снагу, 
те је због тога усвојено решење са пет пумпних агрегата:  

• Укупан капацитет: 1.030 l/s; 

• Број пумпи: 5; 

• Режим рада: 5+0 (све радне, нема резервних); 

• Капацитет једне пуме: 206 l/s; 

• Напор пумпи: 59 m; 

• Инсталисана снага објекта: 1.088 kW. 

КАРАКТЕРИСТИКЕ АГРЕГАТА У ДИСТРИБУЦИОНОЈ ПУМПНОЈ СТАНИЦИ УЗ РЕЗЕРВОАР 

За  дистрибуцију  воде  до  корисника  у  Подсистему  „Стари  Сланкамен“  је  потребно  додатно 
пумпање свих количина допремљених у резервоар из Дунава, због уједначене висине терена у 
целом обухвата подсистема. Усвојено је решење са седам агрегата:  

• Укупан капацитет: 1.030 l/s; 

• Број пумпи: 5 великих, 2 мале (за покривање свих вредности протока у мрежи); 
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• Режим рада: 7+0 (све радне, нема резервних); 

• Капацитет једне пуме: велике 206 l/s, мале 30 l/s ; 

• Напор пумпи: 64 m; 

• Инсталисана снага објекта: 1.088 kW. 

ПРОРАЧУН 

Снага појединачних агрегата је одређена је на основу формуле: 

𝑃
𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝑄 ∙ 𝐻

𝜂
1.000 ∙ 9,81 ∙ 0,206 ∙ 59

0,8
150 𝑘𝑊 

у којој су ρ – густина воде, г ‐ убрзање Земљине теже, Q ‐ проток, H ‐ напор пумпе, η – коефицијент 
корисног дејства агрегата. За ову снагу стандардно се користе мотори максималне снаге Р = 200 
kW. 

На сличан начин одређена је и снага појединачних пумпи у резервоару (P = 160 kW, мотор снаге 
P = 200 kW). У наредној табели дат је приказ потребних снага за црпне станице. 

Табела 22. Снага за прикључење објеката 

Објекат  Број к. п.  Катастарска општина Снага (kW) 

ВПС  1692  Стари Сланкамен 1.100 

ДПС  1187/2  Нови Сланкамен 1.100 

Утрошак  електричне  енергије  је  сагледан  по  месецима  и  по  објектима.  Табела  23  приказује 
вредности просечне потрошње. 

Табела 23. Просечна потрошња енергије (kW/h) 

Месец  Мар  Апр  Мај  Јун Јул Авг Сеп  Окт  Укупно

ВПС  14.475  68.653  113.737 165.934 342.549 264.481 23.935  748  994.511

ДПС  15.399  73.174  121.349 177.075 365.236 281.972 25.512  795  1.060.512

Укупно  29.875  141.827  235.086 343.009 707.785 546.453 49.447  1.543  2.055.023

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

Приликом сагледавања могућег испуштања гасовитих, течних и чврстих материја из подсистема 
„Стари  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. 

3.6.1 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. 
Просечна запремина воде у цевоводу износи 636 l/m’ на Деоници 1, а 785 l/m’ на Деоници 2. 
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 



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

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

56 

 

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 16.500 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 
за дренажу локалног пута Нови Сланкамен ‐ Сурдук. 

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. 

3.6.2 ИСПУШТАЊЕ ТЕЧНИХ МАТЕРИЈА У ТОКУ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ СИСТЕМА 

За време експлоатације система може се јавити потреба за пражњењем цевовода и резервоара. 
Разлог за пражњење могу бити: 

 редовне појаве, као што је конзервирање система на крају сезоне; 

 ванредне појаве, нпр. интервенције услед квара на неком делу система. 

Сматра се да квалитет воде која ће се испуштати, неће одступати од квалитета дунавске воде 
која,  са  обзиром  на  доступне  анализе  квалитета  воде  има  задовољавајући  квалитет  за 
коришћење у пољопривреди, и 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. 

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

3.6.3 ПРИКАЗ ТЕХНОЛОГИЈЕ ТРЕТИРАЊА СВИХ ВРСТА ОТПАДНИХ МАТЕРИЈА 

Приликом рада подсистема за наводњавање „Стари 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. 
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3.7 ПРИКАЗ  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ  ИЗАБРАНОГ  И  ДРУГИХ 
РАЗМАТРАНИХ ТЕХНОЛОШКИХ РЕШЕЊА 

Систем за наводњавање „Стари 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. 

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. 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 
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арматуре,  каблова,  електричних  склопова.  Уколико  се  са  тим отпадом не поступи  адекватно, 
могу се испољити негативни утицаји на животну средину. 

Носилац  Пројекта  је  у  обавези  да  настали  грађевински  отпад,  који  настаје  у  фази  изгрдање 
Пројекта, организовано прикупља на локацији и евакуише по завршетку или у току извођења 
радова у складу са условима надлежног комуналног предузећа. 

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 (Поглавље 8). 

Паралелно  за  изградњом  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“,  предвиђена  је  и 
изградња  подсистема  за  наводњавање  „Нови  Сланкамен“.  Рад  ових  подсистема  је  потпуно 
независан и неће доћи до кумулирања ефеката. 
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4 ПРИКАЗ  ГЛАВНИХ  АЛТЕРНАТИВА  КОЈЕ  ЈЕ  НОСИЛАЦ  ПРОЈЕКТА 
РАЗМАТРАО 

Пројектанти  су приликом израде  техничке документације,  сагледали детаљно и у потпуности 
прилагодили техничко решење подсистема „Стари 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 2.303 ha бруто, 2.159 ha нето; 

 хидромодул система 0,45 l/s/ha; 

 извор воде река Дунав; 

 меродавни проток на водозахвату Q =1030 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 „Стари Сланкамен“ приказане су у Табела 
24. 

Табела 24. 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  изразио 
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. 

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. 
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4.1 ЛОКАЦИЈА 

Увидом  у  расположиве  геодетске  подлоге  и  сагледавањем  доступних  аеро‐фото  снимака 
извршена  је  анализа  разматраног  подручја.  Јасно  су  дефинисани  пољопривредне  површине, 
шумски  појасеви,  као  и  површине  других  намена,  дефинисане  доступним  планским 
документима. 

Пројектант  је  у  току  рада  неколико  пута  спровео  проспекцију  терена  ради оцене  погодности 
локација  за  изградњу  водозахвата  и  пумпне  станице,  као  и  резервоара,  са  становишта 
релевантних техно‐економских чинилаца. Један од важнијих фактора за избор положаја објекта 
је могућност одабира што краће трасе за полагање потисног цевовода. 

Локација објеката је дефинисана у складу са технолошким процесом и Локацијским условима за 
пројекат  изградње  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“  на  територији  Инђија, 
издатим  од  стране  Општинске  управе  општине  Инђија,  Одељења  за  урбанизам,  комунално 
стамбене послове и заштиту животне средине, број ROP‐IND‐ 5530‐LOCH‐2/2020 од 08.06.2020. 
године. 

4.2 ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕСИ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Предмет  изградње  подсистема  за  наводњавање  јесте  „производња“  воде  одговарајућег 
квалитета  за  коришћење  у  пољопривреди,  односно  за  заливање  дрвенастих  култура.  Код 
производње воде, са аспекта заштите животне средине, полази се од претпоставке да за водни 
ресурс постоје ограничења у захватању. Битна ограничења, дата са описом који се односи на 
подсистем „Стари Сланкамен“ могу бити:  

 унапред  одређено  извориште  воде  –  спроведене  анализе  количине  и  распореда 
падавина у току вегетационе сезоне, анализа подземних вода и анализа површинских 
токова указале су да је река Дунав једини поуздан и одржив извор воде одговарајућег 
квалитета за предвиђену намену; ограничења су дата водним условима Министарства за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду (Републичка дирекција за воде); 

 унапред одређена локација захватања – у досадашњем делу Студије  је већ објашњен 
избор локације водозахвата; 

 захватање на месту постојећих водозахвата  ‐ у конкретном случају није евидентирано 
постојање других водозахвата, те неће доћи до суперпозиције утицаја; 

 постојећи квалитет воде и утицај пројекта на квалитет воде низводно од водозахвата – 
захватање  воде  ће  се  одвијати  у  сагласју  са  водним  условима  Министарства  за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду (Републичка дирекција за воде); као активна 
мера  предвиђено  је  констатно  мерење  протицаја  у  Дунаву  и  редован  мониторинг 
квалитета  дунавске  воде;  на  месту  водозахвата  нема  емисије  загађујућих  материја  у 
водоток. 

Техничко  решење  целовито  обрађује  две  фазе  пројекта:  I  фазу  (основна  инфраструктура  за 
пумпање и транспорт воде и резервоар) и II фазу (дистрибутивна мрежа за расподелу воде из 
резервоара  до  корисника).  Подела  на  фазе  ће  омогућити  повољнију  временску  расподелу 
финансијских средстава. 

Основни  елементи  подсистема  за  наводњавање  су  следећи  (Слика  23.  Шематски  приказ 
подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“): 

 Водозахват на Дунаву – Уливна глава мора бити заштићена решетком, која би спречавала 
улазак пливајућих предмета у црпилиште. 
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 Главни (потисни) цевовод од челичних спирално заварених цеви. 

 Резервоарски простор ‐ На високом терену је постављен армиранобетонски резервоар. 
Ззатварачница је саставни део дистрибуционе пупне станице. Комора је конструктивно 
тако решена да обезбеђује исталожавање нечистоћа из воде. 

 Дистрибуциона  пумпна  станица  – Потребна  ради  обезбеђења  неопходног  притиск  на 
хидрантима за прикључење корисника. 

 Дистрибутивна  мрежа  –  Цевна  мрежа  дужине  око  45  km  и  димензионисана  тако  да 
обезбеди довољне количине свакој парцели према теорији слободне расподеле. 

У кориту реке Дунав постављен је водозахват, који пропушта потребну количину воде у складу 
са  предвиђеном  потрошњом  као  и  водним  условима.  Након  захватања,  вода  се  пумпама  и 
главним цевоводом транспортује до резервоара, а затим се из њега пумпа ка корисницима, који 
ће на својим пацелама користити опрему за заливање. 

4.3 МЕТОДЕ РАДА 

 Техничка документација је са технолошког, техничког, друштвено – економског аспекта, 
као у са аспекта заштите животне средине, усклађена са: 

 Важећим  стандардима  и  нормативима  за  мелиорације  пољопривредног  земљишта, 
изградњу хидротехничких објеката и извођење хидрограђевинских радова, 

 Законском  регулативом  (Закон  о  водама,  Закон  о  планирању  и  изградњи,  Закон  о 
процени утицаја на животну средину, и сл.), 

 Актуелном планском и урбанистичком документацијом, 

 Локацијским условаима и другим условима надлежних служби, 

 Посебним условима Инвеститора. 

Пројектом за грађевинску дозволу подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ је сагледана 
установљена траса цевовода 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, и 

 предмера и предрачуна радова. 

4.4 ПЛАНОВИ ЛОКАЦИЈА И НАЦРТИ ПРОЈЕКТА 

Идејним  решењем  и  Пројектом  за  грађевинску  дозволу  подсистема  за  наводавање  „Стари 
Сланкамен“  у  Инђији  су  дати  планови  локације  са  диспозицијом  пројектованих  објеката  и 
опреме. У оквиру Студије, ситуације грађевинских објеката и цевововода који се налазе у склопу 
система за наводњавање су дати у оквиру поглавља Графички прилози. 

4.5 ВРСТА И ИЗБОР МАТЕРИЈАЛА 

У  Поглављу  3.5.1  дат  је  преглед  врста  материјала  од  којих  се  граде  објекти  подсистема  за 
наводњавање. 
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4.6 ВРЕМЕНСКИ РАСПОРЕД НА ИЗВОЂЕЊУ ПРОЈЕКТА 

Израда Идејног решења, Пројекта за грађевинску дозволу и Пројекта за извођење подсистема 
за наводњавање „Стари Сланкамен“ поверена је Институту за водопривреду „Јарослав Черни“ 
АД у току 2020. године. 

Издавање  грађевинске  дозволе  и  аплицирање  за  средства  потребна  за  изградњу  система  за 
наводњавање се очекује у току 2021. године. Израда Пројекта за извођење је такође планирана 
у току 2021. године. 

У зависности од расположивих финансијских средстава, а у оквирном року од 12 месеци, се може 
очекивати изградња подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ и пуштање у рад. 

4.7 РАД И ПРЕСТАНАК РАДА 

Пројекат  се  ради  за  период  коришћења  минимално  у  наредних  30  година.  Уз  редовно 
одржавање објеката и опреме, систем за наводњавање може служити неограничено. С обзиром 
на константну потребу за водом и заинтересованости власника парцела које ће се наводњавати 
да  овакав  објекат  буде  трајно  у  функцији,  не  планира  се  трајно  заустављање  система  за 
наводњавање. 

4.8 ДАТУМ ПОЧЕТКА И ЗАВРШЕТКА ИЗВОЂЕЊА 

Тачан  датум  почетка  извођења  није  познат  у  овом  моменту  и  диктира  га  доступност 
финансијских средстава за финализирање пројектне документације, извођење радова и набавку 
опреме. 

4.9 ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ 

Површине обухваћене подсистемом снабдеваће се водом из Дунава. Пројектовани капацитет 
водозахвата  и  пумпне  станице  износи  1.030  l/s,  а  просечна  годишња  количина  за  захватање 
износиће 4,75 милиона m3. 

4.10 КОНТРОЛА ЗАГАЂЕЊА 

Контрола  загађења  ће  бити  организована  у  складу  са  захтевима  датим  у  Студији  о  процени 
утицаја на животну средину. 

Највећи ризик по коришћење воде из Дунава за наводњавање парцела може се десити у случају 
да  квалитет  воде  у  реци  не  задовољава  критеријуме  дате  Правилником  о  дозвољеним 
количинама  опасних  и  штетних  материја  у  земљишту  и  води  за  наводњавање  и  методама 
њиховог испитивања („Службени гласник РС“, бр. 23/94), као и у случају удеса севесо постројења 
лоцираног узводно од водозахата. 

4.11 УРЕЂЕЊЕ ОДЛАГАЊА ОТПАДА 

Рад подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ је аутоматизован, тако да приликом његове 
екпслоатације не долази до 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. 
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4.12 УРЕЂЕЊЕ ПРУСТУПА И САОБРАЋАЈНИХ ПУТЕВА 

Приступни пут до црпне станице на Дунаву,  градиће се у нивоу постојећег терена. Коловозна 
конструкција ће бити формирана набијањем шљунка, а затим полагањем одговарајуће завршне 
бетонске подлоге.  

За приступни пут до резервоара, користиће се постојећи локални некатегорисани путеви. У зони 
улазне капије која води до затварачнице, налазиће се плато за манипулацију возила која прилазе 
самом објекту. Уз објекат је предвиђена стаза ширине 1 метар, за обилазак ради провера стања 
конструкције. 

Габарити  постојећих  путева  у  потпуности  одговарају  захтевима  возила  чији  се  приступ може 
очекивати до резервоара. 

4.13 ОДГОВОРОНОСТ  И  ПРОЦЕДУРА  ЗА  УПРАВЉАЊЕ  ЖИВОТНОМ 
СРЕДИНОМ 

Одговорност и процедуре у области заштите животне средине налазе се у надлежности служби 
будућег управљача подистема задужених за спровођење тих мера. 

4.14 ОБУКА 

Подсистем за наводњавање „Стари Сланкамен“ не представља превише сложен хидро‐технички 
објекат,  иако  су  примењена  савремена  пројектна  решења.  Пројектом  је  испраћен  модеран 
приступ управљању и праћењу рада система са удаљеног места, који не захтева стално присуство 
запослених у објектима система. Овакви системи нису новост када  је домаћа водопривреда у 
питању, па се очекује да ће будући управљач системом, у свом саставу имати запослене који ће 
се успешно бавити и подсистемом „Стари Сланкамен“. 

4.15 МОНИТОРИНГ 

Програм  праћења  и  мониторинга  треба  да  буде  део  управљачког  механизма  за  цео  систем 
руковођења подсистема „Стари Сланкамен“. 

Правилним мониторингом и на основу добијених података стварају се услови за оптимизацију 
пољоприредне производње, као и заштите људи и животне средине, како у току редовног рада, 
тако и у случају акцидентних ситуација. 

Решење  предочено  пројектом  подразумева  редовно  праћење  квантитета  и  квалитета  воде  у 
Дунаву у току сезоне наводњавања. 

С обзиром да  је рад система за наводњавање аутоматизован и не долази до емисије течних, 
гасовитих  и  чврстих  материја  у  животну  средину,  није  обавезан  мониторинг  најзначајних 
параметра  околине  (воде,  ваздуха  и  земљишта).  Ипак,  Студијом  се  препоручује  редован 
мониторинг пољопривредног земљишта које се налази у обухвату пројекта. 

4.16 ПЛАНОВИ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Успешно руковођење систем 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. 
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Одговорност за спровођење мера заштитне животне средине прописана је 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  и  14/2016),  биће  поверена  руководиоцима  одговарајућих 
служби будућег управљача система. 

Будући  управљач  подсистема  „Стари  Сланкамен“  је  дужан  да  обезбеде  документацију  са 
упутствима и поступцима у оквиру одговора на “нормалне” варијације оперативних параметара 
и њихово подешавање, али и за непредвиђене догађаје, којима се угрожавају људи и опрема. 

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. 

У  раду  система  за  наводњавање  се  не  јављају  опасне  материје,  нити  долази  до  продукције 
гасовитих, течних и чврстих материја као нус производа рада система. 

4.17 НАЧИН ДЕКОМИСИЈЕ, РЕГЕНАЕРАЦИЈЕ ЛОКАЦИЈЕ И ДАЉЕ УПОТРЕБЕ 

Декомисија подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ у општини Инђија се не планира у 
догледно време. Ако се ипак у једном тренутку о томе донесе одлука, расклапањем опреме и 
одношењем  са  локације,  на  коришћеном  простору  не  заостају  загађења.  Уклањањем 
грађевинских објеката са локације и поравнањем терена, простор се потпуно ослобађа и није 
потребна значајнија рекултивација. 
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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 

За  оцену  квалитета  површинске  воде  користе  се  Правилник  о  утврђивању  водних  тела 
површинских и подземних вода („Службени гласник РС“, бр. 96/2010), Правилник о параметрима 
еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода и  параметрима  хемијског и  квантитативног 
статуса подземних вода („Службени гласник РС“, бр. 74/2011), Уредба о граничним вредностима 
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС“, бр 50/2012). 

Правилник  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода  и  параметрима 
хемијског  и  квантитативног  статуса  подземних  вода  („Службени  гласник  РС“,  бр.  74/2011), 
прописује параметре еколошког потенцијала за вештачка водна тела и значајно измењена водна 
тела на основу којих се врши оцена статуса. Елементи квалитета су индикатори који се користе 
за оцену статуса водних тела и обухватају три групе елемената: биолошке, хемијске и физичко‐
хемијске. 

Еколошки потенцијал за вештачка водна тела и значајно измењена водна тела класификује се 
као максималан (I), добар (II) и умерен (III). Све површинске воде које имају еколошки статус или 
еколошки потенцијал нижи од умереног класификују се као слабе (IV) или лоше. 

Хемијски  статус  показује  да  ли  је  водно  тело  под  утицајем  загађивања  приоритетним  и 
приоритетним хазардним супстанцама, као и другим загађујућим материјама за које је утврђено 
да се испуштају у водно тело. 

Оцена еколошког статуса и еколошког потенцијала врши се за сва водна тела површинских вода 
разврстана у типове дате у Прилогу 2 горе поменутог Правилника. 

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 („Службени гласник РС“, бр. 74/2011), Дунав припада водним телима 
типа 1, велике низијске реке са доминацијом финог наноса. 
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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  28),  који  се  налази  неколико 
километара узводно од будућег водозахвата, анализирани су расположиви подаци РХМЗ‐а из 
хидролошких  годишњака  за  период  2012‐2017.  године.  Акценат  је  стављен  на  параметре 
квалитета  воде  специфичним  за  наводњавање,  према  домаћим  и  међународним 
класификацијама (температура, рН вредност, електрична проводљивост, SAR, SSP, садржај соли 
превасходно натријум нитрати, бикарбонати, хлориди, нитрати, калцијум и магнезијум (тврдоћа 
воде)). 

 
Слика 28. Мерно место физичко‐хемијских параметара квалитета воде на реци Дунав, профил 

„Сланкамен“ 

У Табела 25 дат је приказ анализе квалитета воде реке Дунав на профилу Сланкамен. 

Табела 25. Основни физичко‐хемијски параметри квалитета Дунава на профилу „Сланкамен“ 

Назив параметра Јединица мере Мин. вред. Маx. вред. 

Температура воде ⁰C 15,6 27,8 

pH вредност  ‐ 7,7 8,6 

Електропроводљивост  µS/cm 310 587 

SAR  0,20 1,2 

Класа по SAR вредности  C2S1  

SSP  7,2 13,8 

Адј.SAR  0,34 0,93 

Натријум  mg/l 5,7 26,5 

Бикарбонати   mg/l 99 235 

Хлориди  mg/l 12,2 29,9 

Нитрати (као NO3) mg/l 2,0 4,8 

Тврдоћа‐укупна  ⁰dH 7,9 10,8 

Калцијум  mg/l 38,0 74,0 

Магнезијум  mg/l 8,1 33,1 

БПК5  mg/l 1,0 4,0 
Извор: Републичко ‐хидрометеоролошки завод, 2012‐2017. године 
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ТЕМПЕРАТУРА 

Температура  је  главни  физички  параметар  воде  у  погледу  квалитета  воде  за  потребе 
наводњавања. Ниске температуре воде неповољно утичу на раст и развој нарочито оних биљака 
које воле топлоту. У условима наше климе у такве биљне врсте спадају повртарске културе и 
делимично  кукуруз.  Неповољан  утицај  претерано  хладне  воде  се  огледа  у  успоравању  и 
привременом заустављању раста биљака и појави жуте боје на њивама. Овакво стање траје све 
док се земљиште поново не загреје. Овај утицај, чак и ако је краткотрајан, негативно се одражава 
на  принос.  Хладна  вода  расхлађује  земљиште,  смањује  микробиолошку  активност,  мањи  је 
садржај  хемијских  елемената  у  приступачном  облику,  слабије  је  њихово  усвајање,  јер  се 
апсорпција  из  хладног  земљишта  (испод  20°C)  смањује.  Оптимална  температура  воде  за 
наводњавање  је  око  24  до  30°C,  а  према  страним  литературама  око  27°C. Иначе минимална 
температура  воде  за  наводњавање,  коју  чак  и  најосетљивије  биљке  подносе  без  оштећења, 
износи 16 до 20°C, а максимална 34 до 35°C. 

Према анализираним подацима, воде реке Дунав, на профилу Сланкамен, у периоду од 2012‐
2017. године температура воде у вегетационој сезони (април‐август) се креће од 15,6°C до 27,8°C 
(Слика  29),  и  може  се  рећи  да  је  то  оптимална  температура  воде  за  наводњавање  чак  и 
најосетљивијих  култура,  када  се  узме  у  обзир  временски  интервал  када  се  наводњавање 
користи. 

 
Слика 29. Минималне и максималне измерене температурне вредности воде у вегетационој сезони за 

период 2021‐2017. год. 

PH 

Вредност активности водоникових јона или pH вредност у води је важан параметар при анализи 
квалитета воде. Она дефинише киселост или базност неке испитиване средине, у овом случају 
воде. У даљем тексту су дати прикази pH вредности у периоду од 2012.‐2017. године (Слика 30). 

2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Слика 30. Приказ минималних и маскималних измерених pH вредности за вегетациону сезону у 

периоду од 2012.‐2017. године на реци Дунав, на профилу „Сланкамен“ 

У  Табела  26  приказан  је  утицај  рН  вредности  на  принос  и  квалитет,  одрживост  земљишта  и 
опрему за наводњавање. 

Табела 26. Приказ утицаја pH вредности на принос и квалитет, одрживост земљишта и опрему за 
наводњавање 

рН  Принос и квалитет Одрживост Опрема за наводњавање

<6.5 

Лисно оштећење усева 
када је лишће мокро, 
може довести до 

редукције приноса или  
смањења квалитета 

производа за тржиште. 

Повећана вероватноћа за 
доступност макро и микро 
нутријената у токсичним 
концентрацијама уколико 
се оваква вода користи за 
наводњавање током дужег 

временског периода 

Пораст ризика од 
корозије метала. У 
пракси не постоје 
проблеми зазвани 

зачепљењем система за 
наводњавање кап по 

кап. 

Циљани квалитет 
6.5‐8.5 

Нема оштећења биљке 
чак ни кад је лишће 

мокро. 

Не постоје проблеми у 
доступности нутријената, 

нити од токсичног 
деловања појединих 

елемената. 

Нема проблема са 
корозијом или 

стварањем оплате на 
опреми за 

наводњавање. 

>8.5 

Постоји вероватноћа 
оштећења лишћа или 
смањење квалитета 

производа за тржиште. 

Повећана вероватноћа за 
недоступност микро и 

макро нутријената ако се 
оваква вода користи за 

наводњавање током дужег  
временског периода. 

Проблеми са настајањем 
превлаке на пумпи за 

наводњавање и 
могућност зачепљења 

система за наводњавање 
кап по кап. 

Према анализираним подацима, рН вредност воде на профилу Сланкамен у периоду 2012‐2017. 
године кретала се у интервалу 7,7 до 8,6, што задовољава циљани квалитет из табеле, односно 
употреба  ове  воде  за  наводњавање  са  аспекта  овог  параметра,  не  би  изазвала  настајање 
никаквих проблема ни за биљке ни за опрему. Сва мерења овог параметра одговарају II класи 
еколошког потенцијала. 
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Растворљивост  и  биодоступност  есенцијалних  али  и  токсичних  елемената  и/или  једињења 
зависе од рН вредности. Микробиолошка популација  земљишта  такође значајно утиче на рН 
вредност, тако да је утицај рН вредности на продукцију усева индиректан. Промене рН воде су 
мале у поређењу са пуферским капацитетом земљишта, тако да вода за наводњавање веома 
споро  мења  рН  земљишта  и  ретко  представља  проблем.  Било  да  су  рН  вредности  воде  за 
наводњавање високе или ниске увек се адекватним избором технике за наводњавање којом се 
приликом наводњавања неће квасити лишће или производи за тржиште, овај проблем се може 
избећи. 

ЕЛЕКТРОПРОВОДЉИВОСТ ‐ ЕC 

ЕС бројно изражава способност посматраног узорка воде да проводи електричну струју, такође 
помоћу  вредности  ЕC  можемо  одредити  садржај  растворених  соли.  Ова  способност  воде  у 
директној је вези са присуством јона у води, односно њиховом концентрацијом и температуром 
воде. Ово је важан параметар који показује присуство јонских једињења, а различите биљке у 
разним фазама развоја подносе другачије ЕC вредности. На Слика 31 су приказане вредности од 
минималних до максималних у току вегетационе сезоне за период од 2012. до 2017. године. 

 
Слика 31. Минималне и максималне ЕC вредности воде у вегетационој сезони за период од 2012.‐

2017. год 

На основу анализираних података установљено је да је електропроводљивост воде реке Дунав, 
на профилу Сланкамен константно ниска, односно вредност  се крећу у интервалу од 311‐587 
μS/cm, и да без изузетка вода у свим мерењима припада класи умерено заслањених вода. Као 
таква, ова вода се може користити и за заливање биљака са умереном толеранцијом на соли, и 
то без спровођења контрола засољености земљишта. 

Садржај соли односно салинитет воде за наводњавање, је значајан параметар. Соли у земљишту 
или води смањују способност биљака за усвајање воде и самим тим утичу на принос. Салинитет 
представља проблем приликом наводњавања у случају да се соли акумулирају у зони кореновог 
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система при чему долази до смањења приноса. Соли најчешће потичу из подземних вода или из 
саме воде која се користи за наводњавање. 

SAR 

Могућност настанка проблема у вези са пропусношћу се одређује на основу садржаја присутног 
натријума  у  води  у  односу  на  концентрације  калцијума  и магнезијума,  односно  кефицијента 
адсорпције натријума, SAR. Појава проблема у вези са пропусношћу огледа се у стварању красти 
на  семену,  закоровљавању,  доводи  до  поремећаја  усвајања  нутијената  и  може  довести  до 
труљења семена у водолежима, све то се одражава на принос и стога је јако важно да до ових 
проблема не дође. 

 
Слика 32. Приказ минималних и максималних вредности резултата SAR вредности у вегетационој 

сезони за период од 2012. ‐2017. годину 

Анализа обрађених података за период 2012‐2017. годину, указала је да сви узорци воде реке 
Дунав,  на  профилу  Сланкамен  припадају  класи  слабо  алкализованих  вода,  SAR  вредности  у 
интервалу 0,2‐1,2, представљено на Слика 32, које се могу користити за наводњавање са малом 
опасношћу од проблема алкализације земљишта. 

SSP 

Класификација  на  основу  процентног  садржаја  натријумовог  јона,  ЅЅР,  указала  је  на  овом 
профилу у претходним годинама, да није било евидентирано штетно деловање натријумових 
јона у води за наводњавање. На основу вредности овог параметра (Слика 33), које су у интервалу 
од 7,2 до 26,5 вода реке Дунав, на профилу Сланкамен окарактерисана је као одлична вода и 
припада I класи квалитета по овом параметру. 

Токсично  деловање  специфичних  јона  воде  на  осетљиве  биљке,  представљено  је  утицајем 
садржаја натријума (адј,SAR), хлора, нитрата и бикарбоната у анализираним узорцима. Степен 
оштећења које одређена бољка може претрпети зависи од количине усвојених токсичних јона и 
од осетљивости биљке. Некроза на листовима код мање  толерантних усева  се појављује при 
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релативно малим концентрацијама токсичних јона. Мада и код толерантнијих усева оштећења 
су неминовна, што самим тим доводи до смањења приноса. 

 
Слика 33. Приказ минималних и максималних SSP вредности воде у вегетационом периоду за период 

од 2012. ‐2017. године 

За  оцену  квалитета  вода  за  наводњавање  са  аспекта  токсичности  специфичних  јона  из  воде, 
употребљава се Ауеrs‐ова класификација, чија су упутства и параметри усвојени од стране Food 
and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). 

Резултати вишегодишњег континуираног мониторинга воде реке Дунав, на профилу Сланкамен 
указују да воде са предметног локалитета немају битнији негативан утицај на земљиште и биљке 
са  аспекта  натријума,  хлора  и  нитрата,  све  мерене  вредности  се  налазе  у  оквиру  ИИ  класе 
еколошког потенцијала и у оквиру I класе са аспекта токсичног утицаја појединих јонских врста у 
води за наводњавање. Са аспекта садржаја бикарбоната вода може имати негативан утицај на 
земљиште  и  биљке  ако  се  употребљава  за  наводњавање  кишењем,  па  је  неопходно  водити 
рачуна о сатници наводњавања, ујутру и увече је најпогодније. 

На  основу  садржаја  елемената  у  траговима  у  овом  вишегодишњем  интервалу,  током 
испитиваног периода није установљена потенцијална опасност од токсичног деловања у систему 
земљиште‐вода‐биљка, што је очекивано с обзиром да је вода неутрална до благо алкална. 

Тврдоћа  воде  је  параметар  чија  нам  анализа  сугерише  опасност  од  евентуалног  таложења 
каменца и оштећења опреме у систему за наводњавање. Анализом је утврђено да је вода реке 
Дунав, на профилу Сланкамен умерено тврда (мање од 15⁰dH), што нам указује да уз редовну 
контролу до таквих проблема не би требало да дође. 

У анализираном периоду није регистрована потенцијална опасност од органског  загађења на 
овом профилу, БПК5 вредности су у интервалу 1,1 до 4,0 mgO2/l што воду на овом профилу у 
испитиваном периоду сврстава у прву класу по овом параметру. 

МИКРОБИОЛОШКИ ПАРАМЕТРИ 

С обзиром да Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и 
води за наводњавање и методама њиховог испитивања („Службени гласник РС“, број 23/94) не 
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дефинише  квалитет  воде  за  наводњавање  према  микробиолошким  параметрима  и  степену 
загађења воде микроорганизмима, обим анализа и оцена квалитета воде извршени су према 
Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и 
седименту и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС“, број 50/2012). Ова уредба, 
у  циљу  заштите  животне  средине  и  здравља  људи,  одређује  граничне  вредности 
микробиолошких  параметара  квалитета  површинских  вода  као  загађујућих  материја  и 
индикатора загађења органским и органским материјама фекалне природе и заједно са физичко 
хемијским параметрима дефинише квалитет воде према степену загађења на 5 класа. У Табела 
27 представљена је класификације вода, с тим што треба напоменути да се и воде IV класе могу 
користити за наводњавање у екстремним условима, недостатка воде бољег квалитета. 

Табела 27. Класификација воде са аспекта микробиолошких параметара 

Микробиолошки 
параметри 

  I  II  III  IV  V 

Фекални 
колиформи 

cfu/100 ml  100  1.000  10.000  100.000  >100.000 

Укупни 
колиформи 

cfu/100 ml  500  10.000  100.000  1.000.000  >1.000.000 

Цревне 
енетрококе 

cfu/100 ml  200  400  4.000  40.000  >40.000 

Број аеробних 
хетеротрофа 

cfu/100 ml  500  10.000  100.000  750.000  >750.000 

Правилник  Агенције  за  заштиту  животне  средине  Америке  (енг.  United  States  Еnvironmental 
Protection Agency – ЕРА) за површинске воде које се користе за наводњавање, препоручује мање 
од 1.000 колиформних бактерија у 100 ml узорка (друга класа у Табели Табела 27). Иако је висок 
квалитет воде за наводњавање увек пожељан, у неким земљама, укључујући и Србију, то  још 
увек није могуће због економске цене пречишћавања вода. Стога је опште прихватљиво да вода 
за  наводњавање  са  аспекта  микробиолошких  параметара  буде  минимум  III  класе,  према 
претходно представљеној класификацији. 

Брига о микробиолошком квалитету воде за наводњавање, као и стратегија да се редукује ризик 
од  патогена  приликом  наводњавања  биљака  је  неопходна  у  циљу  производње  здравствено 
безбедне хране, што је нарочито важно за културе које не пролазе термичку обраду као што су 
воће и поврће. 

Бројна истраживања су доказала да се бактерије могу апсорбовати и кроз коренов систем и да 
се E.colli може изоловати у целом ткиву биљке. Преживљавање патогена у земљишту, зависи од 
типа земљишта, садржаја органских материја, рН, % влаге, оксидо‐редукционог потенцијала, а у  
води и од степена еутрофикације. 

На  профилу  „Сланкамен“  током  анализираног  периода,  упоредо  са  теренским  „ин  ситу“ 
мерењима и анализама физичко хемијских параметара квалитета воде који су релевантни за 
сврхе наводњавања, урађене су и микробиолошке анализе квалитета, и то 2012., 2013. и 2015. 
године. Резултати анализа су представљени на Слика 34. 

Правила  која  упућују на микробиолошки квалитет  воде  за наводњавање  су  веома  значајна и 
разликују се међу државама у свету и према пореклу воде која се користи за наводњавање, као 
и за усеве који се конзумирају без претходне термичке обраде. 

Када  се размотре подаци представљени на Слика 34,  у поређењу  са подацима из  Табела 27, 
може  се  закључити  да  са  аспекта  микробиолошког  аспекта  вода  реке  Дунав,  на  профилу 
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„Сланкамен“, одговара III класи, односно по квалитету задовољава задате критеријуме и може 
се користити за наводњавање. 

 
Слика 34. Приказ микробиолошких анализа квалитета за 2012.‐2015. годину 

ЗАКЉУЧАК 

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). 

Посебно треба имати у виду одредбе Закона о водама („Службени гласник РС“, број 30/2010, 
93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон), којим се уводе нова начела у интегралном 
управљању  водама  о  садржини  плана  управљања  водама  и  предузимању  додатних мере  за 
достизање  утврђених  циљева  животне  средине.  Према  овом  Закону  се  право  на  посебно 
коришћење вода, у овом случају право на коришћење водних снага, стиче водном дозволом, а 
надлежно Министарство може привремено ограничити право на посебно коришћење вода ако 
коришћење  вода  има  за  последицу  њено  загађење  и  угрожавање  водних  и  приобалних 
екосистема. 

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; 
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 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),  закључујемо  да  у  оквиру  сектора 
обухваћеног мерењима од 2012. до 2017. није било промена у односу на период до 2012. 
године. 

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. За потребе 
коришћења  ове  воде  почетком  XX  века  изграђена  је  бања  која  данас  ради  као  Специјална 
болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања ,,Др Боривоје Гњатић“. 

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. 

Према  подацима  Општине  Инђија  за  коју  је  анализе  параметара  квалитета  ваздуха  радио 
Институт  Ватрогас  из  Новог  Сада  за  месец  септембар,  2020.  године,  места  узорковања  су 
постављена на три локације: 

 ММ1‐мерно место 1‐објекат Општинска управа општине Инђија, Цара Душана 1; 

 ММ2‐мерно место 2‐ објекат „Пластик Гогић“, Краља Петра 1 бб, Инђија; 

 ММ3‐мерно место 3‐објекат „Изотерм‐плам“, Саве Ковачевић“ бб, Инђија. 

Измерене вредности су добијене на основу анализе дневних вредности за параметре квалитета 
ваздуха сумпор‐диоксид (SО2), азот‐диоксид (NО2) и чађ. 
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Табела 28. Измерене вредности сумпор‐диоксида на мерним местима ММ1, ММ2 и ММ3 

Сумпор‐диоксид SО2 

Период узорковања 
ММ1  ММ2  ММ3 

Граничне вредности (µg/m3) 
Измерена вредност (µг/м3) ± МН*  Измерена вредност (µг/м3) ± МН  Измерена вредност (µг/м3) ± МН 

01/02.09.2020.  <20  <20  <20 

125 

02/03.09.2020.  <20  <20  <20 

03/04.09.2020.  <20  <20  <20 

04/05.09.2020.  <20  <20  <20 

05/06.09.2020.  <20  <20  <20 

06/07.09.2020.  <20  <20  <20 

07/08.09.2020.  <20  <20  <20 

08/09.09.2020.  <20  <20  <20 

09/10.09.2020.  <20  <20  <20 

10/11.09.2020.  <20  <20  <20 

11/12.09.2020.  <20  <20  <20 

12/13.09.2020.  <20  <20  <20 

13/14.09.2020.  <20  <20  <20 

14/15.09.2020.  <20  <20  <20 

15/16.09.2020.  <20  <20  <20 

16/17.09.2020.  <20  <20  <20 

17/18.09.2020.  <20  <20  <20 

18/19.09.2020.  <20  <20  <20 

19/20.09.2020.  <20  <20  <20 

20/21.09.2020.  <20  <20  <20 

21/22.09.2020.  <20  <20  <20 

22/23.09.2020.  <20  <20  <20 

23/24.09.2020.  <20  <20  <20 

24/25.09.2020.  <20  <20  <20 

25/26.09.2020.  <20  <20  <20 

26/27.09.2020.  <20  <20  <20 

27/28.09.2020.  <20  <20  <20 

28/29.09.2020.  <20  <20  <20 

29/30.09.2020.  <20  <20  <20 

30/01.10.2020.  <20  <20  <20 
*МН‐ Мерна несигурност; Извор: Институт Ватрогас 15.10.2020. год. 
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Табела 29. Измерене вредности азот‐диоксида на мерним местима ММ1, ММ2 и ММ3 

Азот‐диоксид NО2 

Период узорковања 
ММ1  ММ2  ММ3 

Граничне вредности (µg/m3) 
Измерена вредност (µг/м3) ± МН  Измерена вредност (µг/м3) ± МН  Измерена вредност (µг/м3) ± МН 

01/02.09.2020.  21,73 ± 4,78  20,05 ± 4,41  20,92 ± 4,60 

85 

02/03.09.2020.  6,32 ± 1,39  21,57 ± 4,75  13,54 ± 2,98 

03/04.09.2020.  23,83 ± 5,24  8,69 ± 1,91  7,87 ± 1,73 

04/05.09.2020.  23,33 ± 5,13  11,23 ± 2,47  21,80 ± 4,80 

05/06.09.2020.  20,05 ± 4,41  7,53 ± 1,66  17,46 ± 3,84 

06/07.09.2020.  20,21 ± 4,45  17,34 ± 3,81  16,85 ± 3,71 

07/08.09.2020.  23,95 ± 5,27  11,19 ± 2,46  23,29 ± 5,12 

08/09.09.2020.  21,95 ± 4,83  10,13 ± 2,23  8,86 ± 1,95 

09/10.09.2020.  8,93 ± 1,96  17,03 ± 3,75  16,73 ± 3,68 

10/11.09.2020.  18,90 ± 4,16  18,68 ± 4,11  16,15 ± 3,55 

11/12.09.2020.  7,42 ± 1,63  15,50 ± 3,41  5,21 ± 1,15 

12/13.09.2020.  24,27 ± 5,34  6,51 ± 1,43  9,73 ± 2,14 

13/14.09.2020.  10,15 ± 2,23  11,59 ± 2,55  24,67 ± 5,43 

14/15.09.2020.  7,06 ± 1,55  22,40 ± 4,93  18,13 ± 3,99 

15/16.09.2020.  20,43 ± 4,50  17,82 ± 3,92  13,44 ± 2,96 

16/17.09.2020.  19,78 ± 4,35  9,19 ± 2,02  11,44 ± 2,52 

17/18.09.2020.  24,68 ± 5,43  9,29 ± 2,04  15,32 ± 3,37 

18/19.09.2020.  21,13 ± 4,65  9,26 ± 2,04  9,72 ± 2,14 

19/20.09.2020.  19,99 ± 4,40  24,23 ± 5,33  19,16 ± 4,22 

20/21.09.2020.  21,91 ± 4,82  16,02 ± 3,53  8,32 ± 1,83 

21/22.09.2020.  22,36 ± 4,92  9,55 ± 2,10  11,08 ± 2,44 

22/23.09.2020.  14,80 ± 3,26  21,46 ± 4,72  5,31 ± 1,17 

23/24.09.2020.  7,62 ± 1,68  19,89 ± 4,38  14,83 ± 3,26 

24/25.09.2020.  8,94 ± 1,97  12,73 ± 2,80  12,41 ± 2,73 

25/26.09.2020.  16,82 ± 3,70  20,52 ± 4,51  19,74 ± 4,34 

26/27.09.2020.  21,42 ± 4,71  14,27 ± 3,14  21,45 ± 4,72 

27/28.09.2020.  14,14 ± 3,11  12,53 ± 2,76  8,98 ± 1,98 

28/29.09.2020.  19,82 ± 4,36  17,89 ± 3,94  17,64 ± 3,88 

29/30.09.2020.  18,11 ± 3,98  18,61 ± 4,09  9,32 ± 2,05 

30/01.10.2020.  13,90 ± 3,06  14,26 ± 3,14  7,80 ± 1,72 
*МН‐ Мерна несигурност; Извор: Институт Ватрогас 15.10.2020. год. 
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Табела 30. Измерене вредности чађи на мерним местима ММ1, ММ2 и ММ3 

Чађ 

Период узорковања 
ММ1  ММ2  ММ3 

Граничне вредности (µg/m3) 
Измерена вредност (µг/м3) ± МН  Измерена вредност (µг/м3) ± МН  Измерена вредност (µг/м3) ± МН 

01/02.09.2020.  13,67 ± 2,05  17,69 ± 2,65  12,77 ± 1,92 

50 

02/03.09.2020.  17,10 ± 2,57  15,25 ± 2,29  13,90 ± 2,09 

03/04.09.2020.  18,83 ± 2,82  15,79 ± 2,37  19,74 ± 2,96 

04/05.09.2020.  14,09 ± 2,11  13,47 ± 2,02  13,20 ± 1,98 

05/06.09.2020.  16,65 ± 2,50  14,99 ± 2,25  15,13 ± 2,27 

06/07.09.2020.  11,68 ± 1,75  16,61 ± 2,49  19,57 ± 2,93 

07/08.09.2020.  18,36 ± 2,75  13,02 ± 1,95  17,35 ± 2,60 

08/09.09.2020.  11,30 ± 1,69  18,82 ± 2,82  17,35 ± 2,60 

09/10.09.2020.  20,00 ± 3,00  18,69 ± 2,80  19,60 ± 2,94 

10/11.09.2020.  10,36 ± 1,55  13,50 ± 2,03  11,47 ± 1,72 

11/12.09.2020.  12,75 ± 1,91  10,01 ± 1,50  19,19 ± 2,88 

12/13.09.2020.  16,95 ± 2,54  13,42 ± 2,01  10,29 ± 1,54 

13/14.09.2020.  10,54 ± 1,58  13,72 ± 2,06  19,62 ± 2,94 

14/15.09.2020.  18,53 ± 2,78  11,99 ± 1,80  13,35 ± 2,00 

15/16.09.2020.  18,68 ± 2,80  11,29 ± 1,69  18,23 ± 2,74 

16/17.09.2020.  10,84 ± 1,63  10,17 ± 1,53  16,33 ± 2,45 

17/18.09.2020.  14,38 ± 2,16  10,28 ± 1,54  18,33 ± 2,75 

18/19.09.2020.  11,54 ± 1,73  12,32 ± 1,85  18,02 ± 2,70 

19/20.09.2020.  16,94 ± 2,54  11,67 ± 1,75  19,91 ± 2,99 

20/21.09.2020.  13,62 ± 2,04  19,03 ± 2,85  10,50 ± 1,58 

21/22.09.2020.  18,90 ± 2,84  14,51 ± 2,18  12,58 ± 1,89 

22/23.09.2020.  10,37 ± 1,56  17,95 ± 2,69  10,50 ± 1,57 

23/24.09.2020.  17,02 ± 2,55  15,74 ± 2,36  16,86 ± 2,53 

24/25.09.2020.  12,49 ± 1,87  13,07 ± 1,96  10,90 ± 1,63 

25/26.09.2020.  18,47 ± 2,77  16,51 ± 2,48  15,09 ± 2,26 

26/27.09.2020.  10,09 ± 1,51  12,20 ± 1,83  17,54 ± 2,63 

27/28.09.2020.  16,33 ± 2,45  18,32 ± 2,75  19,91 ± 2,99 

28/29.09.2020.  12,17 ± 1,83  15,70 ± 2,36  18,70 ± 2,80 

29/30.09.2020.  14,68 ± 2,20  12,04 ± 1,81  19,48 ± 2,92 

30/01.10.2020.  13,15 ± 1,97  18,76 ± 2,81  19,66 ± 2,95 
*МН‐ Мерна несигурност; Извор: Институт Ватрогас 15.10.2020. год. 
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На основу добијених резултата и изјаве усклађености са захтевима и спецификацијама анализе, 
сумпор  диоксид  на  свим  мерним  местима  за  30  дана  мерења  се  налази  унутар  граничних 
вредности  дефинисаних  Уредбом  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета  ваздуха 
(“Службени гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) са мерном несигурношћу од 95%. 

Што се тиче азотних диоксида, на свим мерним местима у за 30 дана мерења налази се унутар 
граничних вредности дефинисаних Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха (“Службени гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) са мерном несигурношћу од 
95%. 

Чађ такође на свим мерним местима за период од 30 дана налази се унутар граничних вредности 
дефинисаних Уредбом о  условима  за мониторинг и  захтевима  квалитета  ваздуха  (“Службени 
гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013). 

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  „Стари 
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. 

Табела 31. 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 

Према  подели  земљишта  на  дренажне  класе,  земљиште  обухваћено  подсистемом  за 
наводњавање  „Стари  Сланкамен“  припада  земљишту  V  класе  које  су  углавном  ван  утицаја 
сувишних вода, природно добро дренирана, или се налазе на нагнутим оцедним површинама, 
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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 „Стари 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. 

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). 

За  потребе  Пројекта  изградње  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“,  урађена  је 
физичко  ‐  хемијска  анализа,  параметри  плодности  и  гранулометријско  текстурни  састав,  из 
укупно пет сондажних бушотина, од стране лабораторије Института Јарослав Черни. Профили су 
бирани тако да омогуће што бољи приказ стања земљишта на предметној локацији. Профили су 
узимани са 5 различитих дубина. 

 
Слика 35. Приказ профила од интереса (црвена линија) за предметну локацију подсистем „Стари 

Сланкамен“ 

Приказ резултата квалитета земљишта на просторном обухвату подсистема Стари Сланкамен за 
време узорковања од 25.‐29.05.2020. године за профиле Б5, Б6, Б7, Б8 и Б9  је дат у наставку. 
Дубине за све профиле износе: 0‐30, 30‐60, 60‐90, 120‐150 и 180‐210 cm. 
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Табела 32. Приказ резултата квалитета земљишта на просторном обухвату подсистема Стари Сланкамен 

Датум: 25.05.2020. 

Назив узорка  Јединица мере 
Б5 0‐30 cm  Б5 30‐60 cm  Б5 60‐90 cm  Б5 120‐150 cm  Б5 180‐210 cm 

Вредност 

рНKCl    7,71 7,86 7,95 8,05 7,69

рНН2О    8,16 8,63 8,49 8,47 8,45

Електропроводљивост  µS/cm  245 192 190 189 180

Одређивање специфичне 
масе 

%  2,71  2,58  /  /  / 

Лакоприступачни фосфор  mg/100g  5,41 2,46 / / /

Лакоприступачни калијум  mg/100g  9,45 6,91 / / /

Садржај органског угљеника, 
органске материје и хумуса 

%  3,20  2,20  /  /  / 

Одерђивање садржаја азота  %  0,16 0,11 / / /

Одређивање садржаја СаСО3  %  2,07 4,97 7,45 9,1 11,59

Крупан песак 2‐0,2 mm  %  1,06 0,564 0,128 0,791 0,711

Ситан песак 0,2‐0,02 mm  %  56,74 52,74 52,07 43,51 45,389

0,02‐ 0,002 mm  %  10,0 14,1 13,1 22,7 23,6

<0,002 mm  %  32,2 32,6 33,7 33,0 30,3

Песак  %  57,8 53,3 53,2 44,3 46,1

Глина  %  42,2 46,7 46,8 55,7 53,9

Датум: 26.05.2020. 

Назив узорка  Јединица мере 
Б6 0‐30 cm  Б6 30‐60 cm  Б6 60‐90 cm  Б6 90‐120 cm  Б6 120‐180 cm 

Вредност 

рНKCl   7,85 8,02 8,07 8,16 8,25

рНН2О   8,29 8,7 8,71 8,55 8,63

Електропроводљивост  µS/cm  430 250 241 222 252

Одређивање специфичне 
масе

%  2,51  2,72  /  /  / 

Лакоприступачни фосфор  mg/100g  10,26 4,33 / / /

Лакоприступачни калијум  mg/100g  14,54 5,94 / / /

Садржај органског угљеника, 
органске материје и хумуса 

%  3,06  2,1  /  /  / 

Одерђивање садржаја азота  %  0,15 0,10 / / /

Одређивање садржаја СаСО3  %  5,79 16,56 5,79 20,69 17,38

Крупан песак 2‐0,2 mm  %  1,039 1,816 1,895 1,382 0,554
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Ситан песак 0,2‐0,02 mm  %  56,61 39,584 40,705 42,318 46,546

0,02‐ 0,002 mm  %  12,8 25,0 25,8 25,8 22,8

<0,002 mm  %  30,1 33,6 31,6 30,5 30,1

Песак  %  57,1 41,4 42,6 43,7 47,1

Глина  %  42,9 58,6 57,4 56,9 52,9

Датум: 27.05.2020. 

Назив узорка  Јединица мере 
Б7 0‐30 cm  Б7 30‐60 cm  Б7 60‐90 cm  Б7 90‐120 cm  Б7 120‐180 cm 

Вредност 

рНKCl    7,98  7,95  8,0  8,21  8,43 

рНН2О    8,44  8,69  8,71  8,76   

Електропроводљивост  µS/cm  221  235  213  227  220 

Одређивање специфичне 
масе 

%  2,69  2,67  /  /  / 

Лакоприступачни фосфор  mg/100g  10,84  7,24  /  /  / 

Лакоприступачни калијум  mg/100g  9,01  6,0  /  /  / 

Садржај органског угљеника, 
органске материје и хумуса 

%  3,01  2,7  /  /  / 

Одерђивање садржаја азота  %  0,15  0,13  /  /  / 

Одређивање садржаја СаСО3  %  11,17  7,45  6,62  17,38  18,63 

Крупан песак 2‐0,2 mm  %  0,87  0,5  0,45  0,66  2,15 

Ситан песак 0,2‐0,02 mm  %  52,63  48,5  48,95  50,44  45,05 

0,02‐ 0,002 mm  %  14,6  17,9  13,5  10,3  22,4 

<0,002 mm  %  31,9  30,1  37,1  38,6  30,4 

Песак  %  53,5  49,0  49,4  51,1  47,2 

Глина  %  46,5  51,0  50,6  48,9  52,8 

Датум: 28.05.2020. 

Назив узорка  Јединица мере 
Б8 0‐30 cm  Б8 30‐60 cm  Б8 60‐90 cm  Б8 90‐120 cm  Б8 120‐180 cm 

Вредност 

рНKCl    7,85  8,06  8,15  8,24  8,31 

рНН2О    8,2  8,54  8,5  8,7  8,66 

Електропроводљивост  µS/cm  315  265  243  180  201 

Одређивање специфичне 
масе 

%  2,62  2,67  /  /  / 

Лакоприступачни фосфор  mg/100g  9,96  3,58  /  /  / 

Лакоприступачни калијум  mg/100g  14,9  6,41  /  /  / 

Садржај органског угљеника, 
органске материје и хумуса 

%  3,58  2,18  /  /  / 
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Одерђивање садржаја азота  %  0,8  0,10  /  /  / 

Одређивање садржаја СаСО3  %  4,14  4,14  28,56  27,73  24,83 

Крупан песак 2‐0,2 mm  %  0,65  0,811  0,645  0,722  0,354 

Ситан песак 0,2‐0,02 mm  %  54,15  47,985  42,855  42,578  42,946 

0,02‐ 0,002 mm  %  12,3  15,7  19,8  23,3  25,5 

<0,002 mm  %  32,9  35,5  36,7  33,4  31, 

Песак  %  54,8  48,8  48,8  43,3  43,3 

Глина  %  45,2  51,2  51,2  56,7  56,7 

Датум: 29.05.2020. 

Назив узорка  Јединица мере 
Б9 0‐30 cm  Б9 30‐60 cm  Б9 60‐90 cm  Б9 90‐120 cm  Б9 120‐180 cm 

Вредност 

рНKCl    7,88  7,93  8,0  8,42  8,37 

рНН2О    8,29  8,72  8,57  8,75  9,05 

Електропроводљивост  µS/cm  275  255  260  277  170 

Одређивање специфичне 
масе 

%  2,65  2,69  /  /  / 

Лакоприступачни фосфор  mg/100g  11,64  7,92  /  /  / 

Лакоприступачни калијум  mg/100g  10,25  7,89  /  /  / 

Садржај органског угљеника, 
органске материје и хумуса 

%  3,24  2,84  /  /  / 

Одерђивање садржаја азота  %  0,16  0,14  /  /  / 

Одређивање садржаја СаСО3  %  9,94  9,94  16,56  24,42  19,45 

Крупан песак 2‐0,2 mm  %  0,644  0,61  0,882  0,55  0,299 

Ситан песак 0,2‐0,02 mm  %  40,556  43,89  38,018  49,045  37,001 

0,02‐ 0,002 mm  %  23,0  25,4  27,2  27,0  33,3 

<0,002 mm  %  35,8  34,1  33,9  23,4  29,4 

Песак  %  41,2  50,5  48,9  49,6  37,3 

Глина  %  58,8  49,5  51,1  50,4  62,7 
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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 

Бука данас представља пратећу појаву савременог живота. Буку чине непожељни звукови који 
ометају рад или одмор и који могу имати негативне последице по здравље људи. Бука се може 
класификовати према пореклу (природна или вештачка), према месту настанка (природна или 
урбана средина/отворен или затворен простор) и према  јачини или интензитету.  Јединица за 
изражавање интензитета или јачине буке је децибел dB. 

Забрањено  је  емитовање  буке  у  животној  средини  изнад  прописаних  граничних  вредности 
приказаних у Табела 33. (Закон о заштити од буке у животној средини, "Службени гласник РС", 
бр. 36/2009 и 88/2010). Мониторинг буке врши  се  систематским мерењем, оцењивањем или 
прорачуном  одређеног  индикатора  буке,  у  складу  са  горе  наведеним  законом.  Уредба  о 
индикаторима  буке,  граничним  вредностима,  методама  за  оцењивање  индикатора  буке, 
узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 75/2010) 
прописује граничне вредности индикатора буке на отвореним и затвореним просторима. 

Табела 33. Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору 

Зона  Намена простора 
Ниво буке dB (А) 

за дан и вече  за ноћ 

1. 
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и 

опоравилишта, културно‐историјски локалитети, велики  50  40 

2.  Туристичка подручја, кампови и школске зоне  50  45 

3.  Чисто стамбена подручја  55  45 

4. 
Пословно‐стамбена подручја, трговачко‐стамбена подручја и 

дечја игралишта 
60  50 

5. 
Градски центар, занатска, трговачка, административно‐ 

управна зона са становима, зона дуж аутопутева, 
магистралних и градских саобраћајница 

65  55 

6. 
Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни 

терминали без стамбених зграда 

На граници ове зоне бука не сме 
прелазити граничну вредност у зони 

са којом се граничи 

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. 

5.5 СТАНОВНИШТВО И ИНФРАСТРУКТУРА 

Доступни подаци о становништву и структури становништва датирају из 2011.  године, када  је 
спроведен  попис  становништва  Републике  Србије.  Према  резултатима  пописа  становништва 
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спроведеног 2011. године, у Инђији је тада живело 47.433 становника, а у насељима на чијем 
простору  ће  се  изводити Пројекат,  Стари  Сланкамен  543,  односно  2.944  становника  у Новом 
Сланкамену.  У  периоду  од  1948  –  2002.  године  број  становника  и  општини  Инђија  се 
удвостручио,  а  последње  деценије  је  у  благом  паду,  при  чему  просечна  старост  мушког 
становништва износи 40,8 година, а женског 43,7 године. Детаљнији преглед о становништву дат 
је у поглављу 2.7. 

Укупан  број  запослених  становника  у  Инђији  износи  11.631,  што  представља  око  37% 
становништва који чине радни контигент (15 ‐ 64 година). Од укупног броја запослених, око 40% 
је запослено у делатности везаној за прерађивачку индустрију. Друге делатности по величини, 
од око 17% од укупног радног контингента чине трговина на велико и мало и поправка моторних 
возила (Општине и региони 2016, Републички завод за статистику). Привредну структуру насеља 
Стари и Нови Сланкамен карактерише доминантно пољопривреда. 

Прикљученост домаћинстава на водовод и канализацију, према подацима спроведеног Пописа 
домаћинстава из 2011. године су приказани у наредној табели. 

Табела 34. Прикљученост домаћинстава на водовод и канализацију 

Насеље 
Број домаћинстава прикључених на водовод 

Број домаћинстава 
прикључених на канализацију 

Јавни 
водовод 

Сеоски и месни 
водовод 

Хидрофор и 
сл. 

Јавна 
канализација 

Септичка 
јама и др. 

Стари Сланкамен  1074  33 77 0 1185

Нови Сланкамен  253  926 135 0 1313
извор: Попис становништва и домаћинстава 2011. године, Републички завод за статистику 

Територија општине Инђије поседује следеће инфраструктурне правце: 

• Друмски  саобраћај:  територијом  општине  Инђија  пролази  аутопут  Е‐75  који  повезује 
Београд и Нови Сад и као алтернативни саобраћајни правац ‐ магистрални пут Нови Сад 
–  Инђија  –  Београд.  Постојеће  трасе  категорисаних  путева  (осим  ауто‐пута)  углавном  
пролазе кроз урбане просторе насеља.  

• Железнички саобраћај: ослоњен је на главни железнички правац Суботица – Нови Сад – 
Београд – Ниш и по интензитету  је  значајан у функцији превоза роба за потребе овог 
простора. 

• Пловни саобраћај: иако просторно присутан преко пловног пута реке Дунав, у постојећем 
стању се мало користи при извршењу транспорта роба (осим теретног пристана за расуте 
терете у Старом Сланкамену) за потребе овог простора. 

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 36). 
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Слика 36. Диспозиција заштићених подручја на локацији подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ 

Подсистем „Нови 
Сланкамен“ 

Подсистем „Стари
Сланкамен“ 
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У обухвату Пројекта се налазе и делови станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста 
од националног значаја: 

 ознака:  IND15a,b, назив „Ива Сурдук ка Сланкамену“, категорије станишта: листопадне 
шуме сувих терена, 

 ознака: IND16a.b. назив „Дунавски лесни одсек“, категорије станишта: песковите речне 
обале, реке и потоци, 

 ознака STP01a. Назив „Дунавски лесни одсек“, категорије станишта степе на лесу. 

Станишта  припадају  подручју  планираном  за  заштиту  „Дунавски  лесни  одсек“  од  Сурдука  до 
Старих  Бановаца.  Подручје  је  планирано  за  заштиту  Средњорочним  програмом  заштите 
природних добара 2011‐2020. Године од стране Покрајинског завода за заштиту природе. 

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 Стари 
Сланкамен  и  Нови  Сланкамен  где  је  обавезан  археолошки  надзор  приликом  изградње 
инфрастуктуре. 

У непосредној близини мреже Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ налазе се три 
археолошка локалитета из римског, праисторијског и средњовековног периода („Прва Гудура“ у 
Старом Сланкамену,  „Пропуст“ и  „Беглук“ на потесу Комаревац  у Новом Сланкамену). Пошто 
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подручја  локалитета  нису  јасно  дефинисана  обавезан  је  константан  археолошки  надзор  на 
контактним  подручјима  приликом  извођења  земљаних  радова.  На  преосталом  подручју 
обавезан је повремен надзор. 

5.6 ПЕЈЗАЖ 

Простор општине Инђија рељефно се састоји из две основне геоморфолошке целине: источних 
огранака Фрушке горе и фрушкогорске лесне заравни. Највећи простор обухвата фрушкогорска 
лесна  зараван.  Мезооблике  рељефа  представљају  речне  долине,  пре  свега  долине  Патка, 
Будовара,  Љуковског  потока  и  гранична  долина  према  општини  Ириг,  долина  Шеловренца. 
Североисточном  границом  општине  тече  Дунав  са  својим широким  коритом  и  гради  облике 
везане за речну ерозију и акумулацију. 

У оквиру просторног обухвата налази се лесни профил код Старог Сланкамена који представља 
у свету редак, а у нашој земљи јединствен профил, и који се одликује изразитим дискордантним 
положајем старијих лесних творевина и погребне земље. 

Стари Сланкамен се налази на Дунаву, у подножју огранака Фрушке горе, на надморској висини 
од 80 m, 55 km северозападно од Београда. Преко пута Старог Сланкамена се Тиса улива у Дунав, 
a са брежуљака изнад насеља виде се равнице Бачке и Баната. 

Насеље Нови Сланкамен лежи на високом терену изнад десне обале Дунава, али је по карактеру 
већим делом равничарско подручје. 

   

Слика 37. Пејзаж предметног подручја 
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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, 

 загађење воде: услед поливања површина водом, продирање нафте и уља до подземних 
вода, од припреме малтера, из санитарних чворова, и др, 
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 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. 

Обим активности у фази припреме терена и изградње нових објеката описани су у Поглављу 3. 
Сви наведени радови доводе до промена у животној средини, које су превасходно ограничене 
на саму локацију и непосредну околину. 

6.1.1 ЗАУЗЕЋЕ ПРОСТОРА 

Изградња подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ може се извести само на КП бр. 959, 
984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 1190, 1191, 1243, 1621/1, 1620, 1621/2, 1692 
КО Стари Сланкамен и КП 1014, 2023/3, 2023/22, 2028, 2030/15, 2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 
2035/2,  2035/1,  2036/1,  2037,  2037/2,  2037/1,  2038,  2039,  2043/69,  2043/59,  2046/49, 2047/16, 
2083/1, 2083/2, 2085, 2092, 2162, 2165, 2192, 2227, 2228, 2288, 2329, 2331, 2341, 2407, 2410, 2440, 
2548, 2549, 2550, 2551, 2590, 2631, 2665, 2699, 2747, 2736/1, 2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 
3677 КО Нови Сланкамен, на територији општине Инђија. 

Током периода изградње, локација на којој је предвиђена изградња се налази под интезивним 
утицајем  планираних  радова,  постављају  се  нови  објекти,  стални  и  привремени,  присутан  је 
повећан  број  машина  и  ангажованих  људи.  По  завршетку  изградње,  новоизграђени  објекти 
подсистема  за  наводњавање  остају  у  складу  са  пројектом,  док  се  привремени  уклањају,  а 
градилиште напуштају људи и грађевинске машине. Њихов утицај на локацију је привременог 
карактера. 

6.1.2 УТИЦАЈ НА ВАЗДУХ 

На локацији објекта за време обављања припремних радова и изградњу нових објеката биће 
присутна  грађевинска  механизација,  па  се  у  појачаном  интензитету  рада,  може  очекивати 
емисија  већег  броја  полутаната  у  атмосферу.  Специфичну  емисију  загађујућих  материја 
карактерише ослобађање продуката потпуног и непотпуног сагоревања мотора са унутрашњим 
сагоревањем: CO, CО2, CxHy, HCOH, S, NОx, Pb и чађи. 

Ниво загађења битно зависи од старости мотора, који се користе за транспорт, или покретање 
грађевинских  машина,  квалитета  горива,  режима  рада  мотора,  броја  машина.  Према 
литературним  подацима,  емисије  честица  у  издувним  гасовима  дизел мотора  настају  из  два 
извора: горива (чији је допринос је цца 66%) и уља (чији допринос је цца 34%). При извођењу 
грађевинских  радова  дизел  мотори,  као  носиоци  емисије  угљоводоника  и  чађи  су  далеко 
заступљенији од бензинских мотора који су главни носиоци емисије угљен‐моноксида и азотних 
оксида (Табела 35). 

Табела 35. Специфичне емеисије за грађевинску опрему и механизацију (g/kg горива) 

Тип мотора  NOx NM‐VOC  CH4 CO NH3 N2O PM10  PM2,5

Дизел  48,8 7,08  0,17 15,8 0,007 1,30 2,29  2,15

Бензин 
(двотактни) 

2,10 602  6,00 1103 0,004 0,02 ‐  ‐

Бензин 
(четворотактни) 

9,61 43,4  2,17 1193 0,005 0,08 ‐  ‐

Редовни  пратилац  земљаних  радова  и  изградње  је  појава  прашине.  Ова  непријатност  је 
превасходно присутна на градилишту, а само изузетно, када се приступни путеви не поливају и 
ван локације. 
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Концентрација загађујућих материја опада са удаљењем од извора емисије, па се краткотрајни 
негативни  утицај може очекивати на предметној  локацији и  у њеној  непосредној  околини.  С 
обзиром на  чињеницу да  је овај  утицај  ограничен  само на  трајање  грађевинско  ‐ машинских 
радова,  може  се  констатовати  да  се  током  изградње  нових  објеката  не  очекује  значајан 
негативан утицај на животну средину. Такође, погодност је што се грађевински радови изводе 
на простору у чијој се околини налазе велике површине обрадивог земљишта. 

6.1.3 УТИЦАЈ НА ПОВРШИНСКЕ И ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

Током  фазе  изградње  система  за  наводњавање,  вода  се  користи  за  грађевинске  потребе, 
припрему  бетона,  поливање  новог  бетона,  али  и  за  поливање  површина  у  циљу  одржавања 
хигијене и спречавања прекомерне појаве прашине, изазване грађевинским машинама. У овој 
фази,  употребљена  вода  је  загађена  органским  материјама,  суспендованим  и  таложним 
материјама, а у неким случајевима, нафтом и мазивима. Такође,  током изградње, користе се 
чврсти и течни изолациони материјали, опасни за површинске и подземне воде. 

Приликом изградње објеката у кориту реке, у овом случају црпне станице у кориту реке Дунав, 
неприкладно руковање и складиштење материјала као што су материјали настали припремом 
за  изградњу  (расчишћавање  терена  –  сечење  стабала  и  шибља,  скидање  хумуса  и  др.), 
материјали из ископа (муљ, земља и др.), материјали за изградњу (камен, бетон и др.), горива и 
мазива,  заштитна  хемијска  средства,  средства  за  хигијену  и  санитацију,  може  представљати 
ризик  у  смислу  контаминације  воде.  Ово  може  резултовати  погоршање  физичко‐хемијских 
параметара квалитета површинске, али и подземне воде. 

Током ископа материјала, у самом кориту и на обалама, скидања хумуса и крчења вегетације, 
може доћи до привредменог повећања замућености и температуре воде. Иако се услед ових 
активности може очекивати и локално повећање присуства суспендованих материја, не очекује 
се да оно буде критично по акватични свет или да значајно утиче на физичко‐хемоијски квалитет 
воде. 

Током  формирања  градилишта  неопходно  је  обезбедити  мобилне  тоалете  које  је  потребно 
редовно сервисирати. Сав чврсти, амбалажни отпад који настаје као последица повећаног броја 
радника на градилишту је неопходно сакупити и депоновати на најближу комуналну депонију. 
Рециклабилна  отпадна  амбалажа  ће  се  предавати  акредитованим  правним  лицима  за 
сакупљање и третман тих врста отпада. Није дозвољено испуштање горива, нафте или моторних 
уља ни на земљиште, ни у водоток. 

Посебну  опасност  за  подземне  воде  представљају  откопи  у  земљишту,  чиме  је  уклоњен 
заштитни  слој  земље  и  проливена  загађена  вода  са  површине,  лако  може  да  инфилтрира  у 
подземље. Због  тога, неопходно  је строго водити рачуна о поступању са загађеним водама и 
опасним материјама. 

6.1.4 УТИЦАЈ НА ЗЕМЉИШТЕ 

Земљиште  на  локацији  извођења  пројекта,  посебно  је  угрожено  у  фази  изградње.  Ове 
активности подразумевају радикалне захвате на површини земље, као што су ископи, насипања 
и у мањој, или већој мери промена постојећег амбијента. 

Цео простор намењен изградњи подсистема за наводњавање чине корито Дунава и парцеле чија 
је намена обрађивање земљишта, гајење пољопривредних култура, воћарских и виноградарских 
засада. 

Са једне стране, утицај на земљиште ствара грађевински, машински и електро материјал и отпад 
који настаје приликом припремних радова и радова на изградњи објеката. Како би се њихов 
утицај спречио, неопходно је да се предузму мере којима ће се уклонити сав грађевински и други 
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материјал  који  се  може  окарактерисати  као  потенцијални  контаминант  животне  средине  на 
територији  градилишта  (разни  изолациони  материјали,  битумени  и  сл.).  Ове  материјале  је 
потребно  складиштити  у  затвореним  објектима  са  водонепропусном  подлогом  која  се може 
чистити и поставити уређаје за евакуацију употребљених вода. 

Такође,повећано присуство људи, током изградње, повећава ризик од појаве отпада различитог 
порекла  и  карактеристика.  Чврсти  отпад  од  грађевинског  материјала  или  амбалаже 
(грађевинско дрво, оплате, пластика,  картон и папир, метални и пластични контејнери,  као и 
заштитна  и/или  изолациона  средства  за металне  површине  и  бетон)  ће  се  појавити  у  већим 
количинама.  Добром  организацијом  градилишта,  постављањем  наменских  контејнера  за 
одлагање  рециклажног  и  осталог  отпада,  привремено  ће  се  вршити  складиштење  отпада  на 
месту настанка до предаје овлашћеним оператерима (у складу са законском регулативом РС) за 
коначно збрињавање. 

Неорганизовано одлагање чврстог отпада такође представља опасност по животну средину. Да 
не би дошло до растурања грађевинског отпадног материјала, отпад  је потребно одвозити са 
локације постројења на депонију према налогу надлежних органа. Инвеститор је у обавези да са 
генерисаним отпадом поступи у складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник 
РС”, бр. 36/09, 88/10, 14/16 и 95/2018‐др.закон). 

Поред наведеног, може се очекивати контаминацијa земљишта нафтним дериватима, који би 
могли потицати од манипулације или неисправних машина и резервоара. Поштовањем најбоље 
инжењерске  праксе,  употребом  савремених,  добро  одржаваних,  као  и  редовном  контролом 
мотора, избећи ће се контаминација земљишта угљоводоницима од машина и возног парка. 

Такође,  наведеним  радовима  не  смеју  да  се  изазову  инжењерско‐геолошки  или  други 
деградациони облици у обалском делу реке водозахвата, низводно од објекта пумпне станице, 
односно дуж обала и корита реке Дунав. 

Треба  предвидети  депоновање  хумусног  слоја  земљишта,  који  првобитно  бива  уклоњен 
приликом  извођења  радова,  како  би  могао  да  се  врати  на  првобитно  место  и  да  буде 
искоришћен за санацију и затрављивање. 

6.1.5 УТИЦАЈ НА СТАНОВНИШТВО 

Становништво насеља Стари и Нови Сланкамен,  чији  се  атари налазе  у  непосредној  близини 
система за наводњавање могу бити потенцијално изложени одређеним негативним утицајима 
животне  средине  попут  буке,  вибрације  који  су  резултат  деловања  различитих  грађевинских 
машина,  честичног  аерозагађења  из  крупних  фракција  прашине  и  примарних  продуката 
сагоревања од машина који су на дизел гориво. 

Због  врсте  и  обима  радова  неће  бити  штетног  утицаја  на  уобичајен  живот  и  здравље 
становништва.  Радове  ће  изводити  овлашћене  фирме  и  испоручиоци  опреме.  Будући  да  су 
радови привременог карактера, промене у демографској структури становништва неће бити. 

Изградњу објеката подсистема за наводавање ће обавити изабрана грађевинска организација, 
која ће због природе посла у периоду изградње запослити локално становништво за физичке 
послове на грађевини, локалног превозника грађевинског материјала (шљунка, песка, цемента, 
бетонског  гвожђа,  грађевинског дрвета),  тако да ће изградња објекта омогућити привремено 
запослење  једног  броја  незапослених.  Повећан  број  људи,  повећаће  промет  у  локалним 
трговинским и угоститељским објектима. 

Током извођења радова транспорт материјала за изградњу (грађевински материјал, готов бетон, 
цеви, опрема...) достављаће се камионима, што ће условити буку већу од уобичајене, али не 
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изнад дозвољеног нивоа. За транспорт ће се користити постојеће саобраћајнице до ППВ‐а, где 
се предвиђа изградња. Путем ће пролазити повећан број камиона, који ће у релативно кратком 
року, предвиђеном за изградњу, доприносити повећаној буци, као и аеро загађењу. 

У Табела 36 наведени су могући утицаји издувних гасова из возила и машина. Како је овај вид 
загађења привременог карактера, и имајући у виду удаљеност најближих кућа, не очекује  се 
негативан утицај на становништво. 

Табела 36. Потенцијалан утицај гасова на становништво 

Материја  Утицај

CO  смањује измену кисеоника, утиче на срце, циркулацију и нервни систем

CxHy  поједини угљоводоници су канцерогени, смањују озонски омотач

HCOH‐ формалдехид утиче на респираторни систем, иритира очи, при дужем излагању долази до 
леукемије 

NОX  иритира респираторни систем

SО2  иритира респираторни систем

Pb  неуролошке и кардиоваскуларне  

честице  иритира респираторни систем, поједине честице су канцерогене 

6.1.6 УТИЦАЈ БУКЕ И ВИБРАЦИЈА 

Заједно са загађењем ваздуха разним честицама, треба поменути и буку, као редовни пратилац 
грађевинских радова. Може  се  рећи да  су  по правилу,  све  активности на изградњи,  праћене 
повећаном  буком,  која  у  екстремним  условима  експлоатације  машина  може  да  премаши 
вредности од 85 dB. Према закону о заштити од буке у животној средини (“Службени гласник 
РС”, бр. 36/2009 и 88/2010), највиши дозвољени ниво спољне буке (за отворени простор) износи 
65 dB у току дана, односно 55 dB у току ноћи. 

Повећана фреквенција саобраћаја на локацији изградње, може узроковати стварање вибрација 
и појаву повишених нивоа буке. Транспорт материјала и опреме (грађевински материјал, готов 
бетон, цеви итд.) достављаће се камионима, што ће условити буку већу од уобичајене, али не 
изнад дозвољеног нивоа. Локалним путевима ће пролазити повећан број  камиона,  који ће  у 
релативно  кратком  року,  доприносити  повећаној  буци,  као  и  аеро  загађењу. Објекти  који  се 
налазе  у  близини  путева  којима  ће  пролазити  камиони,  су  најугроженији  од  утицаја  буке. 
Највиши дозвољени ниво спољне буке (за отворени простор) за мала и сеоска насеља износи 50 
dB у току дана, односно 45 dB у току ноћи. 

Треба напоменути да ће различите машине бити коришћене у појединим фазама,  као што  је 
припрема грађевинског простора, прилагођавање и бетонирање додатних површина, уградња 
опреме и пуштање у рад. Свака од наведених активности биће праћена различитим нивоом буке. 
Главни изазивачи буке су: 

 Грађевинске машине, 

 Мешалице за бетон, вибратори и компактори за бетон, 

 Дизалице као и истовар материјала, 

 Превоз материјала и опреме. 

Грађевинске машине и камиони који ће бити ангажовани при изградњи представљају извор буке 
која може да достигне и преко 85 dB, зависно од типа машине, степена оптерећења, техничке 
исправности и начина руковања. Овај лимит представља акциону вредност за коју послодавац 
треба да раднику обезбеди лична заштитна средства. При буци већој од 95 dB ова средства су 
обавезна. Ниво буке у наведеном опсегу, може имати неповољан, али краткотрајан утицај на 
окружење. Ниво буке опада са квадратом растојања. 
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Као  и  за  друге  негативне  ефекте  изградње,  и  за  буку  важи  да  се  простире,  превасходно  на 
локацији извођења радова, а трајање је ограничено на време извођења радова. 

6.1.7 УТИЦАЈ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТУКТУРУ 

Током фазе изградње система за наводњавање и због обима радова могуће је да ће кретање 
грађевинских возила локалним саобраћајницама утицати на успорење саобраћаја. 

6.1.8 УТИЦАЈ НА ФЛОРУ И ФАУНУ 

Унутар  границе предметног подручја подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“, према 
Условима Покрајинског завода за заштиту природе бр. 03‐980/2 од 15.05.2020. године, налазе се 
станишта  заштићених  и  строго  заштићених  дивљих  врста  од  националног  значаја.  Станишта 
припадају  подручју  планираном  за  заштиту  „Дунавски  лесни  одсек  од  Сурдука  до  Старих 
Бановаца“. Река Дунав са својим обалним појасом представља међународни еколошки коридор 
и саставни је део националне еколошке мреже. 

Станишта на овом подручју су под сталним утицајем човека. Ти утицаји су пре свега стално или 
повремено узнемиравање фауне које  су присутне на предметном подручју. Узнемиравање  је 
последица  активности  мештана  на  обрадивим  површинама,  ливадама  и  шуми  (које  су  у 
приватном власништву). Повећана активност од стране човека у току изградње неће свакако у 
већој мери утицати на фауну која је присутне на том подручју. 

Приликом изградње објеката подистема за наводњавање може доћи до: 

 директног уништавања станишта, 

 деградацију квалитета станишта, 

 фрагментацију станишта, 

 пресецање традиционалних миграторних путева, 

 отежан приступ виталним деловима станишта, 

 фрагментације популација и немогућности сталне и несметане комуникације, 

 нарушавања режима површинских и подземних вода, 

 нагомилавања течног и чврстог, хемијског и другог отпада, 

 загађење воде, ваздуха и земљишта, 

 појачаног светлосног и звучног загађења простора око објеката подсистема. 

Последице  ових  ефеката  су:  нарушено  нормално  одвијање  животног  циклуса  многих 
животиљских врста, промена понашања, смањена еколошка еластичност и нестајање локалних 
популација,  измена  састава  и  сгтруктуре  животиљског  насеља  услед  избегавања  објеката  од 
стране  неких  врста,  што  све  за  финални  резултат  има  значајно  осиромашену  биолошку 
разноврсност на свим нивоима (генетичком, специјском и екосистемском). 

На  самој  локацији  надземних  објеката,  које  су  саставни  део  подсистема  за  наводњавање 
(резервоар,  пумпна  станица)  ће доћи до  трајног  уклањања одређених биљних  врста  као део 
припреме  локације.  Приликом  постављања  подземних  инсталација  уклоњен  хумусни  слој 
користиће се за санацију након завршетка радова. Грађевински радови ће се организовати уз 
што мање ангажовање површине околног простора, како би се очувала постојећа вегетација. 

Услед рашчишћавања вегетације у зони радова, привремено се пресецају устаљени коридори 
којима се крећу животиње, већина животиња ће напустити постојећа станишта, а може доћи и 
до угинућа појединих животиљских јединки током извођења радова, али се с обзиром не обим 
радова не очекује поремећај у ланцу исхране. 
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Забрањено  је  отварање  позајмишта  и  одлагање  отпадног  материјала  на  отвореном,  као  и 
постављање било каквих привремених објеката за потребе изградње на зеленим површинама. 
Није дозвољено паркирање, претакање горива или сервисирање механизације на природним 
стаништима и на зеленим површинама. У случају акцидентног изливања загађујућих материја на 
простор природног добра или у зони утицаја, загађени слој земљишта мора се хитно отклонити 
и исти ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној локацији, 
изван природног добра. На место акцидента нанети нови, незагађени слој земљишта. 

Бука и вибрације који се јављају у току извођења грађевинских радова могу негативно утицати 
на флору и фауну са стаништем у непосредној близини. 

Изградња је процес који ће донети велике количине прашине, чађи и друге различите продукте 
рада грађевинских машина које могу имати непожељне последице по здравље и изглед како 
аутохтоне  вегетације,  тако  и  пољопривредних  култура  које  се  гаје  у  блиини.  Овај  утицај  је 
привременог карактера и престаје са завршетком грађевинских радова. 

Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и др.) која би 
могла представљати  заштићену природну вредност,  налазач  је дужан да пријави надлежном 
Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и предузме мере заштите од уништења, 
оштећивања или крађе. 

6.1.9 УТИЦАЈ НА ПЕЈЗАЖ И ЕКОСИСТЕМ 

У циљу обезбеђивања потребних површина за реализацију подсистема, односно за изградњу 
пумпне станице, резервоара, постављање подземних цеви и других неопходних радова биће 
потребно уклонити део вегетације што ће утицати на изглед предела. 

Наведени  утицај  је  привремен  и  пролазан.  Далеко  већи  утицај  на  изглед  предела  имаће 
присуство великог броја грађевинских машина, раскопи за темеље, вишак земље, амбалажа и 
грађевински  материјал,  што  ће  условити  визуелну  деградацију  предела.  И  овај  утицај  је 
привремен и по реализацији пројекта престаје. 

Изградњом  објеката  који  су  део  система  за  наводњавање  ће  се  трајно  изменити  природна 
равнотежа  и  изглед  околног  простора.  Исправне  мере  заштите  и  озелењавањем  околине 
(декоративна  вегетација,  зелени  заштитни  појас)  допринеће  умањењу  негативних  нових 
објеката на пејзаж. 

6.1.10 УТИЦАЈ НА КЛИМУ 

Не  очекује  се  било  какав  утицај  на  основне  микроклиматске  показатеље  на  анализираној 
локацији (температура, влажност, евапорација, зрачење) или климу у току фазе изградње, који 
није привременог и локалног карактера. Потенцијалне промене микроклиме су територијално 
ограничене, као и по питању интензитета и времена трајања. 

6.1.11 УТИЦАЈ НА КУЛТУРНО‐ИСТОРИЈСКЕ СПОМЕНИКЕ 

Према  доступним  информацијама,  локације  на  којима  су  предвиђене  значајне  грађевинске 
интервенције на изградњи траса цевовода налазе се у зонама које су у претходним временским 
епохама  биле  интензивно  настањене.  Уколико  се  приликом  ископавања  наиђе  на  остатке 
археолошких налазишта, радови ће бити прекинути и на градилиште ће бити позвани стручњаци 
Завода за заштиту споменика и културе у Сремској Митровици. Биће предузете мере да се налаз 
не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме je откривен, a све у складу са 
чланом 109. став 1. Закона о културним добрима. 
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6.1.12 ШТЕТНА ЗРАЧЕЊА 

Приликом изградње система за наводњавање не очекује се емитовање штетних зрачења. 

6.2 УТИЦАЈ ТОКОМ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ 

6.2.1 УТИЦАЈИ НА ВАЗДУХ 

Под  појмом  загађења  ваздуха  подразумева  се  емисија  полутаната  у  атмосферу,  које  могу 
угрозити људско здравље, нанети штету животињама, биљкама и другим природним и радом 
створеним вредностима. Додатни проблем је што ова врста полутаната може да буде ношена 
ветром и тако доведе до загађења ваздуха на већим удаљеностима од самог извора загађења. 

За  време  рада  oбјеката  самог  подсистема  за  наводњавање  нису  идентификовани  утицаји  на 
ваздух. Утицај на ваздух се може јавити у току аплицирања минералних ђубрива и пестицида на 
пољопривредним  површинама  које  су  предмет  наводњавања,  ради  очувања  и  унапређења 
засађених култура. Примена ових супстанци у пољопривредној производњи се одвија независно 
од рада Пројекта. 

6.2.2 УТИЦАЈИ НА ВОДУ 

6.2.2.1 УТИЦАЈ НА ПОВРШИНСКЕ ВОДЕ 

УТИЦАЈ НА ПРОТОК НИЗВОДНО ОД ВОДОЗАХВАТА 

Рад  подсистема  за  наводњавање  не  утиче  на  значајно  смањење  протока  низводно  од 
водозахвата, с обзиром да је количина воде која се захвата за наводњавање пољопривредних 
површина вишеструко мања од минималних гарантованих протока у Дунаву. 

УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ ВОДЕ 

Сам рад система за наводњавање не узрокује промену квалитета воде у Дунаву. 

Корисници  пољопривредних  површина,  који  ће  уједно  бити  и  корисници  система  за 
наводњавање, користе ђубриво на својим парцелама независно од рада система. 

Коришћење  природних  и  вештачких  ђубрива  може  бити  веома штетно  по животну  средину. 
Нитрати  су  рецимо  веома  растворљиви  у  води  стога  могу  веома  лако  доспети  до  водених 
екосистема.  Фосфати  имају  тенденцију  везивања  за  честице  земљишта,  те  се  најчешће 
транспортују кроз процес ерозије. Зато је важно очување вегетацијског појаса дуж обале реке 
(буфер зона). 

Употреба природних и вештачких ђубрива доводи до повећања нитрата и нитрита у води што 
може довести до еутрофикације реке  (да би  се  спречила еутрофикација критеријум  треба да 
буде да је концентрација натрата мања од 50 mg/l). 

Најнижа  концентрација  нитрата  у  површинским  водама  је  у  летњем  периоду,  када  је  мања 
количина падавина и нитрати се више задржавају у земљишту и на тај начин се смањује њихов 
прилив у површинке воде, као и ризик од загађања. За време великих падавина у току периода 
вегетације, концентрација азота и фосора у површинској води може бити веома висока. Највећа 
количина  се  спира након  јесењих  киша и  у  току  топљења  снега.  Спирање може бтити  веома 
интензивно када је земљишште замрзнуто. 

УТИЦАЈ НА МОРФОЛОШКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Облик и  кретање реке  условљено  је њеним  током, речним коритом и  седиментом који носи 
својим током. Код слабих протока може доћи до промене морфологије реке тако што смањује 
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капацитет за транспорт седимента и на тај начин изазивајући накупљање седимента у споријем 
делу и потенцијално сужавање канала. 

На локацији водозахвата и пумпне станице нема објеката за регулацију корита Дунава. Изградња 
пумпне станице са водозахватом неће нарушити хидрауличко‐морфолошку слику  тока у  зони 
предвиђених објеката, која би могла довести до поремећаја режима проноса наноса, као и до 
негативног утицаја на режим великих вода и режим леда. 

6.2.2.2 УТИЦАЈ НА ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

УТИЦАЈ НА НИВО ПОДЗЕМНЕ ВОДЕ 

С обзиром да се вода за потребе наводњавања захвата из Дунава, не очекује се утицај на ниво 
подземних вода на посматраном подручју. 

УТИЦАЈ НА КВАЛИТЕТ ВОДЕ 

Прекомерна  употреба  хемијских  супстанци  за  третман  засађених  биљака  може  довести  до 
загађења  земљишта  и  до  загађења  подземних  вода  на  локацији.  Концентрација  нитрата  у 
подземним водама може да варира у великим распонима у току различитих сезона. Природна 
концентрација нитрата у подземних водама под аеробним условима је неколико mg/l и зависи 
од  типа  земљишта  и  геолошке  грађе.  У  току  влажног  периода,  нарочито  док  су  биљке  још 
успаване, киша и топљење снега изазивају спирање огромних количина нитрата у водене токове, 
који завршавају у подземним водама. Једном када нитрати доспеју у подземне воде, оне ће тада 
остати загађене деценијама, чак и кад се смањи количина нитрата на површини. 

6.2.3 УТИЦАЈ НА ЗЕМЉИШТЕ 

ЗАСЛАЊИВАЊЕ И АЛКАЛИЗАЦИЈА ЗЕМЉИШТА 

Неправилним  коришћењем  система  за  наводњавање  може  доћи  до  деградације  квалитета 
земљишта  (заслањивање  и  алкализација  земљишта)  што  се  може  избећи  мониторингом 
метеоролошких података на локацији, применом прописаних агро‐техничких мера и адекватне 
заштитне опреме. 

Земљиште  и  вода  за  наводњавање  садрже  различите  количине  растворљивих  соли  које  су 
непотребне  у  исхрани  биљака.  Повећање  салинитета  у  земљишту  је  резултат  транспирације 
биљака и евапорације са површине земљишта услед чега се вода троши, а концентације соли у 
води која је преостала у земљишту се повећава. 

Упоредо са процесом заслаљивања обично долази и до алкализације земљишта. 

Оба процеса утичу на погоршање водно – физичких и хемијских својстава земљишта. 

Табела 37. Класификација земљишта у односу на садржај укупних растворљивих соли 

Класа  Садржај укупних водорастворљивих соли (%) Карактеристике земљишта

I  0,05‐0,10 Слабо заслањено

II  0,10‐0,20 Умерено заслањено

III  0,20‐0,40 Јако заслањено 

IV  0,40‐0,80 Врло јако заслањено

V  > 0,80 Екстремно јако заслањено

Холандска  класификација  заснована  је  на  садржају  укупних  водорастворљивих  соли  у 
сатурационој  пасти  земљишта  (одређеном  кондуктометријски).  Класификација  се  може 
окарактерисати  као  релативно  оштра  с  обзиром  да  је  граница  између  незаслањених  и 
заслањених земљишта 0,05 % садржаја укупних водорастворљивих соли (Табела 37). 
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За  одређивање  карактера  засољености,  на  основу  података  о  садржају  анјона  у  земљишном 
екстракту, користи се класификација Ковде, у модификацији Пљуснине, која се заснива на односу 
јона хлора и сулфатног јона, Cl‐ : SO4

—(Табела 38). 

Табела 38. Класификација земљишта према односу јона хлора и сулфатног јона, Cl‐ : SO4
‐‐ 

Класа  Однос Cl‐ : SO4‐‐ Тип засољености 

I  <0,5  Сулфатни 

II  0,5‐1,0 Хлоридно‐сулфатни 

III  1,0‐1,5 Сулфатно‐хлоридни 

IV  >1,5  Хлоридни 

Костјаков  је  кроз  однос  јона  натријума  и  калцијума  у  земљишном  екстракту  формулисао 
тенденције засољавања земљишта (Табела 39): 

Табела 39. Класификација земљишта кроз однос јона натријума и калцијума 

Класа  Однос Na‐ : Ca‐‐ Тенденција ка осолонцавању 

I  <1,0  Неизражена 

II  1,0‐4,0 У осолонцавању 

III  >4,0  Солонец 

ЗАБАРИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА 

Забаривање  земљишта  настаје  када  ниво  подземне  воде  пређе  критичну  висину  која  је 
наповољна за развој вечине пољопривредних култура. 

Тада долази до потпуног засићења земљишта водом, истискује се ваздух из земљишта у коме се 
развија  коренов  систем,  смањује  се  активност  микроорганизама,  а  тиме  и  минерализација 
органских  материја.  Недовољан  садржај  ваздуха  у  земљишту  негативно  утиче  на  развој 
кореновог система, односно долази до асфикције корена. 

За  решавање проблeмa  забаривања  земљишта,  потребнa  је  примена  одводњавања и других 
агро – мелиорационих мера. 

ОТПАД 

У току рада система нема продукције отпада. 

ОПАСНЕ МАТЕРИЈЕ 

С  обзиром  да  узводно  од  водозахвата  постоје  севесо  комплекси  вишег  и  нижег  реда  који  у 
случају  удесних  ситуација  могу  да  изазову  загађење  Дунава,  тада  може  доћи  до  загађења 
земљишта опасним материјама (нафтним дериватима, вештачким ђубривима на бази амонијум 
нитрата) уколико се не успостави одговарајући механизам координације служби надлежних за 
ванредне ситуације, као и одређени мониторинг квалитета захваћене воде. 

Слабо растворљиви и засићени угљоводоници са водом стварају различите емулзије које плутају 
по  воденој  површини.  Зато  је  у  акциденталним  ситуацијама,важно  применити  ванредни 
мониторинг узимајући у обзир могућност контаминације биљних култура нафтним дериватима. 

Прекомерна  употреба  хемијских  супстанци  за  третман  засађених  биљака  може  довести  до 
загађења  земљишта.  Примена  ових  супстанци  у  пољопривредној  производњи  се  одвија 
независно од рада Пројекта. 
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6.2.4 УТИЦАЈ НА СТАНОВНИШТВО – НАСЕЉЕНОСТ, КОНЦЕНТРАЦИЈУ И МИГРАЦИЈУ 

С  обзиром  да  Пројекат  представља  подршку  пољопривредним  активностима  и  економском 
развоју  општине  Инђија,  као  и  унапређењу  квалитета  гајених  пољопривредних  производа, 
услови живота становништва које се бави пољопривредном производњом ће бити побољшани, 
што  може  довести  до  даљег  развоја  града.  Реализација  пројекта  има  позитиван  утицај  на 
становништво и насељеност. 

У  току  експлоатације  не  очекују  се  било  какве  промене  насељености  и  концентрације 
становништва, нити миграције становништва. 

6.2.5 УТИЦАЈ БУКЕ И ВИБРАЦИЈА 

Бука може настати  услед рада  пумпи  за  воду  лоцираних  у  оквиру  водозахватне  грађевине и 
резервоара. 

Процењује  се  да  рад  система  за  наводњавање,  неће  имати  негативне  утицаје  на  животну 
средину и повећање буке у зони пројекта, због следећих разлога: 

 уградиће се нова опрема, која ће задовољавати услове радне средине и неће прелазити 
ниво буке од 60 dB, 

 машинска  опрема  се  налази  у  затвореном  простору  са  одговарајућом  звучном 
изолацијом, 

 објекти  система  за  наводњавање  се  налазе  у  оквиру  пољопривредних  површина 
превиђених за заливање. 

Не очекује се појава вибрација у току редовног рада објекта. 

6.2.6 УТИЦАЈ НА КОМУНАЛНУ ИНФРАСТРУКТУРУ 

Објекти  подсистема  „Стари  Сланкамен“  се  повезују  само  на  електро  мрежу  предузећа  „ЕПС 
Дистрибуција“, и то у складу са издатим условима за пројектовање и прикључење. Прекомерно 
преузимање  електричне  енергије  није могуће,  јер  су  унапред дефинисане максималне  снаге 
пумпних агрегата, па се неће десити неповољан утицај на електро мрежу. 

У фази експлоатације не би требало да постоји оптерећење на другу комуналну инфраструктуру 
јер се објекти не повезују на водовод и канализацију, нити је за потребе рада система потребно 
повећања обима саобраћаја који би утицао на путну инфраструктуру. 

6.2.7 УТИЦАЈ НА ФЛОРУ И ФАУНУ 

Ради  заштите  дивљих  врста  (укључујући  и  заштићене  и  строго  заштићене  врсте)  подручја, 
предвиђена  је  примена  одговарајућих  заштитних  средстава  (решетке,  мреже  и  пречника  не 
већег од 6 mm и сл.) како би се спречило усисавање ситних водених и мочварних организама. 

Електроводни објекти и инфраструктура ће се изоловати и обележити тако да се на минимум 
сведе могућност електрокуције  (страдања услед удара струје) и колизије  (механичког удара у 
жице)  летећих  организама:  носаче  изолатора  изоловати  пластичним  навлакама,  изолаторе 
поставити на носаче у положају на доле, а жице обележити на упадљив начин. 

Директно осветљење обале ће бити избегнуто и примениће се одговарајућа техничка решења 
заштите водотока од утицаја светлости, применом одговарајућих планских и техничких решења 
(смањена  висина  светлосних  тела,  усмереност  светлосних  снопова  према  саобраћајницама  и 
објектима,  примена  посебног  светлосног  спектра  на  осетљивим  локацијама,  ограничавање 
трајања осветљења на прву половину ноћи, застори који спречавају расипање светлости према 
небу и сл.). 
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Ради  очувања  континуитета  и  проходности  приобалног  појаса  међународног  еколошког 
коридора Дунава у зонама водопривредних објеката (црпних станица) примениће се техничка 
решења којима се обезбеђује континуитет травне вегетације приобалног појаса и проходност 
терена за слабо покретљиве ситне животиње. Уређењем простора око постојећих и планираних 
објеката уз обалу обезбедиће се проходност обале водотокова за ситне животиње. 

Захватање воде за наводњавање ће се одвијати у складу са прописаним водним условима што 
ће осигурати континуални квалитет и квантитет воде у Дунаву. Вода из Дунава је класификована 
као погодна за заливање те се стога очекују позитивни утицаји на засађене културе. 

Уколико  резултати  редовног  мониторинга  квалитета  дунавске  воде  укажу  на  значајно 
погоршање  квалитета,  биће  потребно  размотрити  увођење  додатних  техничких  мера  (нпр. 
плутајуће мембране)  које би  спречиле доспевање загађења до водозахвата и индиректно до 
наводњаваних површина. 

Водозахватна пумпна станица, која  је лоцирана у оквиру станишта заштићених врста, ће бити 
изграђена  тако  да  задовољава  задате  критеријуме,  тако  да  се  не  очекују  повећана  бука  или 
појава вибрација у току редовног рада објекта. 

Уколико се примене све предвиђене техничке мере, може се закључити да ће утицаји на флору 
и фауну у току редовне експлоатације на предметној локацији бити сведени на минимум. 

Додатно,  у  циљу обезбеђења биолошке и предеоне разноврсности  агроекосистема и доброг 
еколошког потенцијала површинских вода, као и заштите земљишта и постојеће каналске мреже 
за  одводњавање  од  загађења,  потребно  је  успоставити  континуалне  приобалне  вегетацијске 
тампон појасеве уз канале, као и вишеспратне ветрозаштитне појасеве, у складу са потребама 
заштите пољопривредног земљишта од еолске ерозије. Током планирања вегетације заштитних 
појасева забрањено је сађење инвазивних врста у простору зелених појасева, а током уређења, 
одстранити евентуално присутне самоникле јединке инвазивних врста и обезбедити што већи 
проценат (најмање 50%) аутохтоних врста, првенствено за спрат. 

На подручју Панонског биогеографског региона сматрају се инвазивним следеће биљне врсте: 
циганско  перје  (Asclepias  syriaca),  јасенолисни  јавор  (Acer  negundo),  кисело  дрво  (Ailanthus 
glandulosa),  багремац  (Amorpha  fruticosa),  западни  копривић  (Celtis  occidentalis),  дафина 
(Eleagnus  angustifolia),  пенсилвански длакави  јасен  (Fraxinus  pennsylvanica),  трновац  (Gledichia 
triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна 
сремза  (Prunus  serotina),  јапанска  фалопа  (Reynouria  syn.  Fallopia  japonica),  багрем  (Robinia 
pseudoacacia), сибирски брест (Ulmus pumila). 

Планирање вегетације заштитних појасева од дифузног загађења и еолске ерозије потребно је 
спровести  у  сарадњи  са  надлежним  органима  општине  Инђија.  Имплементиран  План 
озелењавања,  који  ће  укључити  претходно  побројане  мере,  ублажиће  утицаје  начина 
коришћења земљишта на предметној локацији на све аспекте животне средине. 

6.2.8 УТИЦАЈ НА ПЕЈЗАЖ И ЕКОСИСТЕМ 

Изградњом објеката подсистема за наводњавање, превасходно водозахватне пумпне станице и 
резервоара,  неминовно  је  да  ће  доћи  до  утицаја  на  пејзаж  и  екосистем.  Пејзаж  локалног 
подручја  ће  се  променити  у  мањим  мерама  са  изградњом  пројектованих  објеката. 
Новоизграђени  објекти  биће  амбијентално  уклопљени.  Исправне  мере  заштите  и 
озелењавањем околине (декоративна вегетација, зелени заштитни појас) допринеће умањењу 
негативних утицаја постојања нових објеката на пејзаж. 
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6.2.9 УТИЦАЈ НА КЛИМУ 

У току рада система за наводњавање не очекују се утицаји на климу. 

6.2.10 УТИЦАЈ НА КУЛТУРНО ‐ ИСТОРИЈСКЕ СПОМЕНИКЕ 

Рад објеката подсистема за наводњавање неће имати утицај на археолошка налазишта која су 
идентификована у широј околини објеката подсистема за наводњавање. 

6.2.11 УТИЦАЈ ТОПЛОТЕ И ШТЕТНИХ ЗРАЧЕЊА 

Током фазе експлоатације система за наводњавање, не долази до емисије топлоте или штетних 
зрачења. 

6.2.12 УТИЦАЈ НА ОПРЕМУ И ЦЕВОВОДЕ – РИЗИК ОД КОРОЗИЈЕ 

Корозија је постепено растварање конструктивних и грађевинских делова система (резервоара, 
цеви,  затварача  и  пумпи)  под  утицајем  агресивне  средине.  Ови  процеси  могу  довести  до 
пропадања  конструкције,  цурења,  хидрауличких  губитака  и  погоршавања  хемијских  и 
микробиолошких особина воде. Најзначајнији материјали који су под дејством агресивне воде 
су челици различитих квалитета и бетон. 

У  раду објеката  подсистема  за наводњавање  се  не  користе  хемикалије  које имају  корозивне 
карактеристике. Такође, према достпним анализима квалитета воде из Дунава, показано је да 
таква да нема проблема са корозијом или стварањем оплате на опреми за наводњавање. 

6.3 ДОБИТИ ОД ПРОЈЕКТА 

Вода  је  један  од  најзначајнијих  фактора  за  успешну  пољопривредну  производњу.  Ипак,  у 
природним условима падавина обично нема довољно, или су неповољно распоређене, па је у 
том  смислу  интензивна  пољопривреда  незамислива  без  система  за  наводњавање.  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. 

Подисистем за наводњавање „Стари 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 

7.1 ОПШТЕ НАПОМЕНЕ 

Према  Закону  о  смањењу  ризика  од  катастрофа  и  управљању  ванредним  ситуацијама 
("Службени гласник РС", бр. 87/18), удес је догађај као што је емисија, пожар или експлозија који 
настане као резултат неконтролисаног развоја догађаја током рада привредног друштва и другог 
правног лица који доводи до озбиљне опасности по здравље људи и животну средину, одмах 
или одложено, унутар или изван привредног друштва и другог правног лица, а који укључује 
једну или више опасних супстанци. 

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. 

7.2 ПРЕДВИДИВЕ НЕЗГОДЕ 

Многе ексцесне  ситуације се могу предвидети  (прекорачење критичних  граничних вредности 
појединих  параметара  квалитета  воде)  за  које  план  управљања  може  претпоставити  и 
предвидети адекватну реакцију особља. 

7.3 НЕПРЕДВИДИВЕ НЕЗГОДЕ 

Незгоде које се не могу предвидети планом управљања би требало да покрива план заштите од 
удеса. 

Документ за процену ситуације у оквиру општег плана активности мора да укључи одговорне 
стручњаке,  као  и  одабране  критеријуме  –  параметре,  којима  се  дефинише  инцидент. 
Критеријуми могу бити следећи: 

 Време догађања, 
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 Ко је изложен утицајима незгоде, 

 Природа опасности. 

Успех у савладавању неочекиваних незгода зависи од искуства и обучености особља да реагује 
у случају незгоде. 

7.4 НЕПРЕДВИЂЕНЕ НЕЗГОДЕ ВЕЛИКИХ РАЗМЕРА, УЗБУНА 

Када се догоде незгоде великих размера, које захтевају хитне и обимне активности на санацији 
последица,  акциони  план  мора  да  дефинише  одговорне  за  координацију  мера  које  ће  бити 
предузете, комуникациони план за узбуњивање корисника воде из водоводног система, као и 
план за снабдевање водом за пиће у оваквим случајевима. Незгоде великих размера могу бити 
изазване земљотресом, поплавом, ударом грома у важне електро инсталације, контаминација 
изворишта неком штетном и/или опасном  супстанцом  (нафта,  радиоактивне материје,  тешки 
метали и др.), велика оштећења постројења, или дистрибутивног система и коначно саботаже 
или штрајкови. 

План активности у оваквим случајевима треба да садржи: 

 План активности на санацији акцидента, 

 Проширени мониторинг система за водоснабдевање, 

 Одговорне у оквиру предузећа и ван њега, 

 План за снабдевање водом у ванредним приликама, 

 Комуникациони протокол са стратегијом и поступком обавештавања становништва, 

 Механизам за проширено здравствено осматрање становништва. 

Све  набројане могуће  акцидентне  ситуације могу  довести  до  негативних  утицаја  на животну 
средину,  нарочто  са  аспекта  становништва  које може  бити  погођено  недостатком  хигијенски 
исправне воде за пиће. 

7.5 ПЛАН ЗАШТИТЕ ОД УДЕСА 

Структура Плана заштите од удеса  је следећа (према Правилнику о начину израде и садржају 
плана заштите од удеса („Службени гласник РС”, бр. 41/2019)): 

 Увод, 

 Процену опасности, 

 Поступање у случају удеса, 

 Информисање јавности, 

 Прилози Плана (графички део, пратећа документа и евиденција о удесима). 

7.5.1 УВОД 

Увод садржи опште податке и опис  комплекса привредног друштва и другог правног лица. У 
овом делу се дају: 

 Подаци  о  делатности,  посебно  са  аспекта  одвијања  опасних  активности,  намени  и 
капацитету објеката, 

 Подаци о структури, броју запослених, укупно и по технолошким целинама, 

 Попис опасних супстанци које су присутне или могу бити присутне у било ком тренутку 
на комплексу, 

 Безбедносне  листе  усклађене  са  важећом  законском  регулативом  која  се  односи  на 
хемикалије и на садржај безбедносног листа, о свим опасним супстанцама, 
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 Приказ свих супстанци и њихових количина на основу којих се одређује обавеза израде 
Плана, а налазе се у постројењу или на комплексу, 

 Особине опасних супстанци које настају у удесу као продукти експлозије,  сагоревања, 
разградње  и  као  продукти међусобног  реаговања материја  у  удесу  и  начин  и  услове 
настанка,  количине  које  настају, физичко‐хемијске,  токсиколошке и  еко‐токсиколошке 
особине и могући утицај на живот и здравље људи и животну средину, 

 Податке о примењеној технологији, 

 Податке о карактеристикама постројења, уређаја и опреме, 

 Карактеристике локације и окружења, 

 Подаци  о  удесима  који  су  се  догодили  на  комплексу  привредног  друштва  и  другог 
правног лица од његовог оснивања. 

7.5.2 ПРОЦЕНУ ОПАСНОСТИ 

Процена опасности израђује се ради сагледавања процене угрожености живота, здравља људи, 
економије и екологије и друштвене стабилности, од последица удеса изазваним активностима 
са опасним супстанцама и садржи: 

 Идентификацију опасности‐ обухвата идентификацију критичних тачака, односно места 
у  процесу  или  на  постројењу,  која  представљају  најслабије  тачке  или  могуће  изворе 
опасности са аспекта настајања удеса, са посебним освртом на анализу људског фактора 
као могућег узрока удеса. За ове критичне тачке се раде сценарио који треба да садржи: 

o Приказ могућег развоја догађаја, 
o Анализу повредивости, 
o Одређивање могућег нивоа удеса, 

 Мере превенције‐ предузимају се ради спречавања или смањења вероватноће настанка 
удеса као и умањења његових последица, 

 Снаге и  средства  за  заштиту,  спасавање,  умањење и отклањање последица од  удеса‐ 
односе се на: 

o расположиве људске ресурсе, 
o расположива материјална средстава и опрему за заштиту и спасавање, 
o потребу за ангажовањем интервентних служби изван постројења/комплекса, 
o потребу за пружањем помоћи од стране локалне заједнице у одговору на удес 

унутар постројења, 
o организацију и начин наставка рада и опоравка од удеса. 

На основу сценарија удеса, удес се изражава у пет нивоа: 

 I  ниво  удеса  (објекта  постројења)  ‐  негативне  последице  удеса  су  ограничене  на  део 
објекта ‐ постројења или цео објекат ‐ постројење на комплексу привредног друштва и 
другог правног лица и не очекују се негативне последице у околини, 

 II  ниво  удеса  (објекта,  постројења  и  комплекса)  ‐  негативне  последице  удеса  могу 
захватити  део  објекта  ‐  постројења  или  цео  комплекс  привредног  друштва  и  другог 
правног лица и не очекују се негативне последице у околини изван комплекса, 

 III ниво удеса (ниво јединице локалне самоуправе) ‐ негативне последице удеса могу се 
пренети изван граница опасног објекта ‐ постројења и комплекса привредног друштва и 
другог  правног  лица  и  очекују  се  последице  на  делу  или  целој  територији  јединице 
локалне самоуправе, односно града, 

 IV ниво удеса (национални ниво) ‐ негативне последице удеса на објекту – постројењу и 
комплексу  привредног  друштва  и  другог  правног  лица,  могу  се  проширити  на  део 
територије и целу територију Републике Србије, 
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 V ниво удеса (међународни ниво) ‐ негативне последице удеса на објекту – постројењу и 
комплексу  привредног  друштва  и  другог  правног  лица,  могу  се  проширити  ван 
територије Републике Србије. 

7.5.3 ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈУ УДЕСА 

За сваки сценарио из Плана заштите од удеса потребно је предвидети поступање у случају удеса, 
са подацима о томе: „Ко ради?ˮ и „Шта ради?ˮ у случају удеса, од момента уочавања удеса до 
завршетка  удеса,  начин  обавештавања  и  узбуњивања  као  и  начин  и  средства  комуникације, 
односно: 

 Начин узбуњивања и ангажовања лица која учествују у одговору на удес као и лица која 
су надлежна и одговорна за узбуњивање и ангажовање других лица, 

 Руковођење и координација међу лицима која учествују у одговору на удес, 

 Екипе за одговор на удес и начин ангажовања, 

 Графички део за поступање у случају удеса. 

7.5.4 ИНФОРМИСАЊЕ ЈАВНОСТИ 

Информисање јавности обухвата начин и поступке упознавања јавности са врстом и природом 
настале  опасности,  предузетим  мерама  за  спречавање  ширења  удеса,  мерама  заштите  и 
спасавања од последица удеса и мерама отклањања последица од удеса. 

7.6 ПОТЕНЦИЈАЛНЕ УДЕСНЕ СИТУАЦИЈЕ 

Удесне ситуације које се могу догодити на подсистему за наводњавање „Стари Сланкамен“ су: 

• поплаве, 
• пожари, 
• удеси на цевоводу, 
• удеси на резервоару. 

7.6.1 ПОПЛАВЕ 

На подручју изградње подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ нису изграђени објекти 
инфраструктуре за заштиту од поплава. 

Пројектом  није  дато  решење  које  би  спречило  изливање  воде  из  корита  Дунава  на  околно 
пољопривредно земљиште, које би се десило и у природним условима, без пројекта. За заштиту 
опреме  у  пумпној  станици  од  поплава  примењено  је  типично  пројектно  решење  које 
подразумева постављање машинске и електро опреме изнад коте 100‐годишње воде,  која  је 
меродавна код водопривредних објеката сличне намене и значаја. 

Осим главне пумпне станице, други објекти система за наводњавање нису угрожени поплавама 
јер су висински позиционирани изнад обала Дунава. 

7.6.2 ПОЖАР 

За  рад  система  нису  потребне  запаљиве  материје,  па  се  као  једини  узрок  пожара  могу 
идентификовати мотори машинске опреме и електро инсталације које воде до њих. Управо из 
тог разлога приликом исходовања локацијских услова, од Министарства унутрашњих послова 
Републике  Србије  нису  добијени  посебни  услови  за  превентивну  заштиту  од  пожара,  јер  за 
објекте  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“  није  прописана  законска  обавеза 
утврђена члановима 33 и 34 Закона о заштити од пожара („Службени гласник РС“, бр 111/09, 
20/15 и 87/18). 
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7.6.3 УДЕС НА ЦЕВОВОДУ 

HDPE цеви су веома трајне, са прогнозираним временом задржавања пројектних својстава до 
100 година. У пракси је доказана њихова трајност од преко 50 година. 

У редовном режиму рада се не очекује губитак воде из цевовода јер је у питању HDPE цевовод, 
са завареним спојевима између цеви. Очекује се да ће извођач радова имати искуство у раду са 
HDPE цевима, због њихове распрострањености у водоводним, канализационим, индустријским 
и  другим  системима,  објектима  и  постројењима.  Правилно  спајање  ће  бити  проверено  пре 
пуштања система у рад, испитивањем на притисак виши од радног, што је редовна процедура 
приликом изградње цевовода. 

Заштита од пуцања цевовода од превисоког притиска изведена  је у виду активне заштите од 
хидрауличког удара, коју чине противударне посуде. Ово практично значи да се у цевоводу не 
може јавити притисак који би изазвао пуцање цеви. 

Предвиђен  је  још  један  вид  заштите,  а  односи  се  на мерење притиска  на  потисним  гранама 
пумпних агрегата у пумпним станицама. У случају неочекиваног пада притиска, који може бити 
последица евентуалног цурења воде из цевовода, аутоматски се прекида рад агрегата. Тиме се 
изгубљене  количине  воде  и  евентуална  штета  своде  на  минимум,  а  свакако  неће  доћи  до 
угрожавања животне средине с обзиром да се ради о речној води намењеној за коришћење у 
пољопривреди. 

7.6.4 УДЕС НА РЕЗЕРВОАРУ 

Резервоари  су  опремљени  уређајима  (сондама)  за  мерење  нивоа  воде  у  коморама.  По 
достизању максималног дозвољеног нивоа, који је 0,5 m испод горње ивице зидова, сонде шаљу 
сигнал да пумпни агрегати престану са радом. 

Као  превентивна  мера  за  случај  квара  на  сондама  за  мерење  нивоа,  или  квара  на  систему 
комуникације  између  сонди  и  контролера  у  пумпним  станицама,  које  би  могло  да  узрокује 
неконтролисано преливање воде из резервоара, предвиђена је уградња затварача са пловком 
на  изливу  из  цевовода  у  резервоар.  За  рад  пловка  није  потребно  напајање  електричном 
енергијом, а затварач се механички активира прекорачењем максималног нивоа у комори, па 
неће доћи до преливања воде из резервоара. 
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8 МЕРЕ  ПРЕДВИЂЕНЕ  У  ЦИЉУ  СПРЕЧАВАЊА  И  СМАЊЕЊА 
ЗНАЧАЈНИЈИХ ШТЕТНИХ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

У  овом  поглављу  су  описане мере  за  спречавање,  смањење  и  отклањање  сваког  значајнијег 
штетног  утицаја  експлоатације  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“  на  животну 
средину.  Обухваћене  су  мере  заштите  животне  средине  предвиђене  законом  и  другим 
прописима (регулационе мере), мере заштите у акцидентним ситуацијама, планови и техничка 
решења заштите животне средине и остале мере заштите животне средине. 

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. 

Због рационалног управљања животном средином потребно је обезбедити поштовање законске 
регулативе и подзаконских аката у погледу граничних вредности појединих утицаја на околину: 

 Закон  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 
‐ др. закон и 95/2018 ‐ др. закон), 

 Закон о процени утицаја на животну  средину  (“Службени  гласник РС”, бр. 135/2004 и 
36/2009), 

 Закон о заштити природе (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – испр., 
14/2016 и 95/2018‐др.закон), 

 Закон  о  водама  (“Службени  гласник  РС”,  бр.  30/2010,  93/2012,  101/2016,  95/2018  и 
95/2018‐др.закон), 

 Закон о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 65/2006, 65/2008 – др. 
закон, 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 – др. закон), 

 Закон 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 – ослука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/19, 37/19 – други закон и 9/2020), 

 Закон  о  заштити  од  буке  у  животној  средини  (“Службени  гласник  РС”,  бр.  36/2009  и 
88/2010), 

 Закон о заштити ваздуха (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009 и 10/2013), 

 Закон о управљању отпадом (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 
95/2018‐др.закон), 

 Закон о културним добрима (“Службени гласник СРС”, бр. 71/94, 52/2011 – др.закони, 
99/2011 – др.закон), 

 Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Службени 
гласник РС”, бр. 135/2004 и 25/2015), 

 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду (“Службени гласник РС”, бр. 36/2009 и 95/2018‐
др. закон), 

 Закон  о  заштити  од  пожара  (“Службени  гласник  РС”,  бр.  111/2009,  20/2015,  87/2018, 
87/2018 – други закон и 87/2018 – други закон), 

 Закон о безбедности и здрављу на раду (“Службени гласник РС”, бр.101/2005, 91/2015 и 
113/2017 – др. закон). 
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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 
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. Како се у непосредној близини простора који ће бити обухваћен Пројектом налазе три 
археолошка локалитета из римског, праисторијског и средњовековног периода  („Прва 
Гудура“  у  Старом  Сланкамену,  „Пропуст“  и  „Беглук“  на  потезу  Комаревац  у  Новом 
Сланкамену)  и  пошто  подручја  локалитета  нису  јасно  дефинисана,  предвидедти 
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константан  археолошки  надзор  на  контактним  подручјима  приликом  извођења 
земљаних радова. 

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. 
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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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 
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. 
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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 
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. 
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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 
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. 

8.3.6 МЕРЕ ПРЕВЕНЦИЈЕ И ОДГОВОРА НА УДЕС 

Мере превенције и одговора на удес детаљно су описане у поглављу 7. 
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9 ПРОГРАМ МОНИТОРИНГА 

Једна од најважнијих активности у области заштите животне средине је мониторинг објекта и 
активности, које су у директној вези са њим. Мониторинг је саставни део система за добијање 
информација  о  животној  средини  и  спроводи  се  у  циљу  добијања  поузданих  и  квалитетних 
података о њеном стању.  

Tри основна разлога зашто се ради мониторинг загађујућих материја су: 

 да се установи да ли су и колико природа и људи угрожени услед емисије загађујућих 
материја, 

 ради  провере  да  ли  су  емисије  загађујућих материја  у  оквиру  дозвољених  граничних 
вредности, 

 ради обезбеђења релевантних података о нивоу загађења који се потом ставља на увид 
заинтересованим странама. 

Овако  добијене  информације  нам  стварају  основ  за  доношење  будућих  правовремених  и 
адекватних одлука као и за дефинисање приоритета како би даље управљање заштите животне 
средине било на адекватан начин. 

Рационално  конципиран  мониторинг  омогућава  директан  увид  у  све  релевантне  параметре 
утицаја  објекта  на  околину.  Цео  програм  не  сме  бити  неоправдано  скуп  са  неоправданим 
захтевима за ангажовањем стручњака и опреме. 

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). 

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 40). 

Табела 40. 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 

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 41. 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 
(Табела 42) за правовремену детекцију параметара загађења. 

Табела 42. Параметри микробиолошког квалитета воде у води за наводњавање и дозвољене 
количине 

Назив параметра Јединица мере (број ћелија /100 ml); 

TC (укупни колиформи) 100

FC(фекални колиформи) 1000

По потреби и уколико се емпиријски установи присуство биолошке компоненте тј. зелене алге 
(лат. Euglena viridis, euglena gracilis) у резервоару воде за наводњавање, а услед прекомерног 
задржавања воде, у току вегетационог периода на две недеље вршити мониторинг током првих 
година рада система, а након тога само по потреби. 

Параметри  који  се  испитују  у  циљу  редовног  мониторинга  су  физичко‐хемијски  параметри 
заједно са сетом микробиолошких параметара који су неопходни за увид у дати квалитет воде 
која се користи за наводњавање. 
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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 

Узводно од Старог  Сланкамена,  односно  водозахвата  на Дунаву,  налази  севесо  постројење  у 
Сремским  Карловцима  на  обали  Дунава  које  складишти  више  врста  нафтних  деривата  који 
припадају  компанији  „Нафтахем“  која  се  бави  увозом,  складиштењем  и  дистрибуцијом  евро 
дизела.  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). 

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 40. 

Уредбом о  системском праћењу  стања и  квалитета  земљишта  ("Сл.  гласник РС",  бр.  88/2020) 
утврђује се садржина Програма мониторинга земљишта, методологија за систематско праћење 
квалитета  и  стања  земљишта,  критеријуми  за  одређивање  броја  и  распореда мерних места, 
листа  параметара  за  одређени  тип  земљишта  (у  конкретном  случају  земљиште  за 
наводњавање),  листа метода и  стандарда  који  се  користе  за  узорковања  земљишта,  анализа 
узорака  и  обрада  података,  обим  и  учесталост  мерења,  индикатори  за  оцену  ризика  од 
деградације земљишта, рокови и начин достављања података. 

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. 
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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.  

У случају акциденталних ситуација потребно је да овлашћено лице за контролу и мониторинг 
система испоштује мере дате од стране Завода за заштиту природе за предметну локацију. 

Према Закону о заштити земљишта ("Сл. гласник РС", бр. 112/2015) мониторинг земљишта врши 
овлашћено правно лице које испуњава прописане услове за праћење стања квалитета земљишта 
у  складу  са  Законом  о  заштити  земљишта  акредитованим  методама  узорковања  и  анализа 
узорака земљишта. Извештај мониторинга је нарочито важан и одвија се према Закону о заштити 
земљишта (члан 33). 

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. 

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. 
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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. 
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11 ЗАКЉУЧЦИ СТУДИЈЕ 

Предложено  техничко  решење  ће  омогућити  да,  након  завршетка  свих  планираних  радова, 
власницима парцела које се налазе у обухавату подсистема за наводњавање „Стари 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  систем  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 
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  „Стари  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. 
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Паралелно  за  изградњом  подсистема  за  наводњавање  „Стари  Сланкамен“,  предвиђена  је  и 
изградња  подсистема  за  наводњавање  „Нови  Сланкамен“.  Рад  ових  подсистема  је  потпуно 
независан и неће доћи до кумулирања ефеката   
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СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА 
НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 
„СТАРИ СЛАНКАМЕН“ 

 

ПРИЛОЗИ 
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УСЛОВИ, САГЛАСНОСТИ, МИШЉЕЊА 

   



PENYEN]4KA CPE'1JA
AN BOJBOAhHA
ONUTUHCKA YNPABA
OnUTUHE t4HT"14JA
OAeluetse :a yp6axn:au,
KoMyHan Ho crau6ere nocnoBe
s 3auTxTy xr.rBoTHe cpeAxHe
6poit 501 -T 512020-lV-02-05
laxa: 23.09.2020.roArxe
tlapa AyuraHa 1

HHb14JA

2.Oepellyje ce Hocxorly npojeKra aa CryArjy o npoqeH, yrnqaia Ha xxBorHy cPeaxhy y norneAy o6[Ma x
caApxaia n3paAn y cxnaAy ca '{naHoM 17. 3axoHa o npoqeHx yrxqaja Ha xnBorHy cpeAxHy ("Cnyx6exn
rnacHri,' pC,6poi 135/04 n 36/09) x npaBrnHrKoM o caApxhHh cryAxie o npoqeH, yrxqaja Ha xrgorHy
cpeArHy ("Cnyx6eHx rnacHxx PC", 6poi 69/05).

CryAxja o npoqeHx yrxqaja Ha xllBorHy cpeAxHy rpe6a o6aaesxo Aa caApxn cneAohe:
, noAarxe o Hocxoqy npojeKTa;
. On.1c noxaqxje Ha Koioi ce nnaHrpa x3Botebe npoierra;
. Onrc npojexra;
. npxxa3 rnaBHlx anrepHarxBa xoje je xocrnaq npojexra pa3Marpao;

. nprxa: crarra xIBorHe cpeA[He Ha noxaq]tj[ r 6nxxoj oKorlerH]'l (MrKpo H MaxPo noxaqrja);

.Onnc Moryhxx 3xat{ajHxj]4x yrnqaja npojexra Ha xraorHy cpeAxHy (npxxa3 Moryhxx npoMeHa y

xxBorHoj cpe.qxHH 3a BpeMe x3BoFlelba npojeKra, peAoBHor paAa x y cny'{ajy yAeca);

.l'lpoqexy y rqaja Ha xlBorHy cpeAHHy y cnyqajy yAeca (npnxa3 onacHHx Maropxja' lbrxoBhx
xorlrqrHa x xapaxrePxcruxa, Mepa npeBeHqxje, (ao lr Mepa 3a orxnalbalbe nocneAxqa yAeca);

. onlc Mepa npeABl1ieHtrx y qrn y cnpeeaBalba, cMalbelba ]1 rAe je ro Moryhe, oTKna]ba]ba cBaxor

3HaqajHHjer rurerHor yrrqaja Ha xxaoTHy cpeAxHy x To:
. nraHcKe s 3axoHcKe MePe 3auJTBTe )l(l4BOTHe CpeAXHe;
. Mepe 3aturxre xl,lBorHe cPeaHHe npeAaxfJeHe nPojexrHo-TexHxt{xoM AoxyMeHTaqHjoM;
. opraHr3aqnoHe lt rexHr.texe Mepe 3aurrl4Te xrlBorHe cpeAllHe y roKy l(oplruhelba o6iefia, Koje

yKrby.ryjy H Mepe 3aurrHre y cnyqajy yAeca;
. uepi xoje ne ce npeAy3ern y cny'rajy r43Meuralba H no npecraHxy paaa o6jefia;

l. l'lpoipau npaherua yrnqala xa *rlot*y cpeArHy (yrBpAxrr napaMerpe Ha ocHoBy xojrx ce uory
yrBpAr.rrr ulrerHx yrxqajx Ha xHBorHy cpeAraHy);

10. Heiexxr,{xia Kpahx nPlxa3 noAaraKa HaBeAeHllx y ravxr 2-9;

I L noAaq, o rexHrqKtlM HeAocraqllMa xnlr Henocroialby o4roeapajyhrx crPyqHnx 3Haba H

BeurrlHa Hnx HeMoryhHocrx Aa ce npx6aBe oAroBapajyhx noAaqx'

I
7

3
,l

5

6

7

8

OAerserse sa yp6axrsau, xoMyHanHo crau6ere nocnose h 3auirxry xr4BorHe cpeAlHe OnLlTt4HcKe ynpaBe

onuJT[He 14HF]|,ja Ha ocHoBy.lnaHa 'lO. craB 4. 3aKoHa o npoqeHx yrxqaja Ha xuBorHy cpeAxHy ("Cnyx6eHx rnacHl,lK

PC", 6poj 135i04 ra 36/09), ,{naHa 136. 3axoHa o onurreM ynpaBHoM nocryn(y ( ,,Cnyx6exr rnacxrx PC" 1812016)'
.rnaHa 18. OAny(e o opraHr3aqujfl Onuruxcxe ynpaBe onuJTuHe Vlxl'1ujay (,, Cnyx6exr nlicr onurr[He t4Hblja", 6poj
2312017) n no oBnaruhel+y HaqenHrxa Onu.rurcxe ynpase 6poj 02-4112018-lV oA 13.03.2018. roArHe, y nocrynxy
oAnyqxBaba o norpe6u npoqeHe yTHLlaja Ha xrBorHy cpeA[Hy 3a npojexar H3rpaAbe noAcxcreMa 3a HaBoArbaBabe

,,crap11 cnaHKaMeH" Ha reprroprJt4 onurrHe t4HRrJa cnpoBeAeHoM Ha 3axTeB Hoo4olla npojeKra ,,onuJTt4HA
l4HTzl4JA' m V1l\uje, Ynrqa qapa.QyLuaHa 6poj 1, 3aBeAeH noA 6pojeu 501-75/2020-lV-02 , 4oxocu:

PEIIJETbE

l.yTBPbyJE CE Aa je 3a npojexaT u3fpaAlbe noAc14creMa 3a HaBoAlbaBatbe ,,crapn cnanxameH", Ha Tepuropxjrl

onu.rrrHe tzlxhnta, l-IOTPEEHA [43PMA CryAUJE O nPOUEHt4 yTl4qAJA HA XI4BOTHy CPEA]4Hy.



O6Pa3noxelbe

OAetbeby 3a ypoaHrsau, xoMyHanHo craM6eHe nocfloBe u 3aurury xvBorHe cpeAxHe' ooparlo ce Hoc naLl

npo1.*ra ,bnurtaHA't4HTrt4JA" ut Vlxnuie. ynxqa qapa AyuaHa 6pol 1, ca saxreaon4 3a oAnyqxBarbe o norpe6r

nboqexe yruqaja Ha x!,rBorHy cp"g,aHy.l hpojexar rasrp-a4rse noActrcreMa 3a HasoAlbasaH,e ,,crapr cnaHxaMeH". Ha

;;;;rri, onrrrr" ttla7,uia i ca 3;rresoM-3a oApellrBa,"e o6xMa r caApxaja Cry4raje o npoqeHr yruqala Ha

*r"orry 
"p"ar*y 

3a npoj;K;r u3rpaalbe noAct4creMa 3a HaBoAbaBalbe ,,crapr cnaxxauex" '

Hoc|ll|naqnpojeKrajey33axTeB3aoAnygMBa}beonoTpeoxnpoqeHeyT!4qalaHax[BoTHycpeAuHyxy33axTeB
sa oApeFlxBalbe o6r,tua u iaApxaja Cryar,rie o npoq"rr, yTltqaja Ha xrlBorHy cpeAlHy, a y cxnaAy ca nplnoroM 1.

gpaBlnH[Ka o caApxr4Hx arrr""i o norpe6ra npoqexe yrviqaia a caApxxHrl 3axresa 3a oApe1rgabe o6xMa ,1

caApxa.,a cryAuje o npoqeHu yrxqaja Ha xuBorHy cpeArHy ("Cnyx6exu rnacxrx-PC"' 6poj 69i05)' npHnoxt,lo

CfrVrqi,or, ;n jr, Iloxaqrajcxe y"noae aa [3rpaAby noAct4creMa 3a HaBoA]baBabe ,,Crapr CnaxxaueH", OAetbeba

., yirolrr."", xory'ranro crar-6eHe nocroBe x 3au.rrr4ry xr4BorHe cpeAliHe 6poj : 353-85/2020-lv-02 oa 08'06 2020'

roA[He ca rexH[YxtlM ycnoBuMa HaAnexHlll4x uMaoqa jasHxx oBnaluheba, hAejHo peuJe]be noacxcTeMa 3a

HaBoAbaBaEe ,,Crapr CnaxxaueH" ypaneH oA cTpaHe V{clvryra 3a BoAonp[Bpeny 
-'t!?p99n.a" 

t{epxr" A'Q rs

6;;6";;, ynr(" .1"po"n"", Ltepxoi 6poj 80, 6poj rexHv,rKe AoKyMeHraqoje 311191118104-cc-VIEP-1 oA jaHyapa

2020. roAxHe.

llocrynajyhu cxo4ao o4peg6aua .uaHa '10. cJas 1. vt 2.3axosa o npoueHI yrt4qaja Ha xrBOrHy CpeAeiHy

(,,Cnyx6exra ina6lax pC;', opoj iab)oa u 36/09), oBaj opraH ooaBecrrlo je 3aHHrepecoBaHe opraHe, opraH!43auuje v

j""r,o"r, oprrrr.oBao jaBHH yBr4A y rpajaby oa 09.09.2020. roAuHe Ao 21.09.2020. roArHe 14 o6eg6earo AocrynHocr

noAaTaKa t/|3 3axTeBa x AoxyMeHarqxje Hoct4oqa npojeKla.. Y 3axoxor',t nponlcaHoM poKy Ht'lcy AocraBjbel+a

M14uJrbelba 3a!,tHrepecoBaH!1x opraHa, opraH!43aql,lja, oAHocHo 3axHrepecoBaHe jaBHocrl,,l'

YaraAol,r y npunoxeHy AorqMeHraqHjy y3 3axreB ,l no cnpoBeAeHoM nocrynKy pa3Marpalsa 3axreBa, noaaraxa

o noKaLUjH r,1 oqexe raoryhri fr1atlaja npeAMerHor o6jeKra Ha x1aBorHy cpeAxHy, Ha ocHosy ypeA6e o yrBphYBarby

flucre npojeKaTa 3a (oje je o6aBe3Ha npoqeHa yruqaja u l|,|cre npojexara 3a (oje ce Moxe 3axreBart4 npoqeHa

yrrqaja xa'xrasorxy cpearaxy y J',l|,cn4 ll raqxa 1. (floftonplBpeAa, axBaKynrypa u luyMapcr€o) raqka 1) CxcreMu 3a

HaBOAbaBalse r oABoAbaBal+e - Men[oparlrBHr4 ct4creM , ("cnyx6eHr rnacxux PC", 
-6poj-114/08), 

a KaKo ce

npeAMerHgtM noAct4creMoM 3a HaBoAbaBabe AeQxHxl.lJe npocrop sehx oA 20ha I u3Hocet 2.31oha, HaAnexH'l opraH

abxeoJe onnyxy aa je norpe6na [3paAa cryAxje o npoqeH[ yrlqaia Ha xlBorxy cpeArHy'

LlnaHoM 10. cras 5. 3axoHa o npoqeH[ yfl4qaja Ha x]tBorHy cpeAHHy ("Cnyx6enr rnacxux PC", 6po.l 135/04 t4

36/09)npon[caHojeAaceoAny(oMxojor',rceyrapilyjenorpe6anpoqeleyruqajanpojerraHaxxBoTHycpeA}lHyMoxe
oApeAt4rlr u o6uu tl caApxaj cryAr,lJe o npoqeHY yruqaja, uJTo je y oEoM cny'lajy u yrlxrseHo'

Ha ocHoBy ,rnaHa 18. 3axona o peny6nr,.rKv[4 aAMvHxcrparuBHr.lM raxcaMa I']ClyxqelI rnacxux PC", 6p.

43/03, 51/03, $Ki4, 42tos,61/05, 101/05, 42106, 47to7, s4l08, 5/09, 35/10, 50i 11, 70t11 s5t12.93t12,47t13,65t13 s

57114) A enaia 9. OAnyKe o noKanHrM aAMlrHr,lcrparvBHxM raKcaMa ("Cnyx6eHra nHcr onlriryHs k1Hix,a", 6p.

3ot2}17\, noAHocunaq 3axreBa ocno6oteH je nnahalba aAMuHt4crparl,1BHt'lx raxct4'

NOYKA O |IPABHOM IIEKY:

nporl4s oBor peuJelba Moxe ce noAHerr! xan6a l-lorpajuxcxou cexperapujary 3a yp6aHu3aM A 3auJra'ty

xr4BOrHe cpeAlHe Is HOsor CaAa, y pory oA 15 AaHa oA AaHa np[ieMa peuJe]ba nyTeM OBor opraHa, y cKnaAy ca

,tnagoM 1i. craB 1. 3aKoHa o npoqeHx yluqda Ha xuBorHy cpeAfiHy ("Cnyx6eHx rnacHux PC", 6poj 135/04 t'! 36/09)

u ,anaHa 'lSl. 3axoxa o onllreM ynpaBHoM nocrynKy ( ,,Cn.rnacxux PC", 6poj 18/2016) raKcHpaHa ca 480,00 AHHapa

peny6nx,rKe aIMnHt4crparuBHe raKce t4 400,00 ArHapa ontlJTt4Hc(e aAMIHxcrparuBHe rakce

PeuJelbe AocraBurH:

1 . ,,OFUJT[4HA IAHbVJA" rc V+huie, Ynrqa qapa lyLuaHa 6poi 1 ,

2. O4eruersy sa yp6axra:ala, KoMyHanHo craM6eHe nocnoBe t,t 3auJTt4Ty xt4EorHe cpeAUHe

3. OAerbelby 3a ulcnexqujcxe nocnoae
4. ApxuB11

ObpaArna:
JeneHa,qykuh w*

Havenruqa oAerbeH,a ,

TfijaHa AoueH, A!4nn. IHx.ca06.

6?^
Vor*a"v'"
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА 
ОПШТИНА ИНЂИЈА 
ОПШТИНСКА УПРАВА Одељење за урбанизам, комуналнo-стамбенe послове и заштиту животне средине 
ROP-IND-5530-LOCH-2/2020 Интерни број: 353-85/2020-IV-02 Датум: 08.06.2020. године И Н Ђ И Ј А  П.Р.  Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Инђија, поступајући по захтеву Општинe Инђија, Цара Душана бр. 1, Инђија, а који је поднет путем пуномоћника Милошев Дејана из Београда, Булевар краља Александра 250, у поступку за издавање локацијских услова, на основу члана 53а, 54, 55, 56 и 57. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 
24/11, 121/2012, 42/13 - одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 
37/19 и 9/20), Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“ бр. 35/15, 114/15 и 117/2017), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ 
бр. 68/2019), Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке докуменатације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС” број 73/2019), члана 18. Одлуке о организацији Општинске управе општине Инђија („Сл. лист општине Инђија“ 
број 23/17), издаје:   

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ за изградњу Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“.  

1. Број катастарске парцеле,  
назив катастарске општине 

КП 959, 984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 1190, 1191, 1243, 1621/1, 1620, 1621/2, 1692 КО СТАРИ СЛАНКАМЕН КП 1014, 2023/3, 2023/22, 2028, 2030/15, 2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 2035/2, 2035/1, 2036/1, 2037, 2037/2, 2037/1, 2038, 2039, 2043/69, 2043/59, 2046/49, 2047/16, 2083/1, 2083/2, 2085, 2092, 2162, 2165, 2192, 2227, 2228, 2288, 2329, 2331, 2341, 2407, 2410, 2440, 2548, 2549, 2550, 2551, 2590, 2631, 2665, 2699, 2747, 2736/1, 2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 3677 КО НОВИ СЛАНКАМЕН 
2. Површина катастарске парцеле -m2  
3. Класа и намена објекта;  

Категорија објекта 
Г-инжењерски објекат – 100% 
Класификациона ознака: 

215301 – Канали за наводњавање и друге грађевине за снабдевање водом ради култивисања земљишта; 
4. Бруто површина зграде за чије 

грађење се издају ови локацијски 
услови 

укупна БРГП објекта:  - m2  
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5. Локацијски услови се издају на основу:  
▫ Просторни план општине Инђија 

(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 07/12 и 27/18) 
▫ План детаљне регулације подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“ 

у општини Инђија 
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 27/18) 

▫ План генералне регуалције насеља Стари Сланкамен 
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 27/11) 

▫ План генералне регуалције насеља Нови Сланкамен 
(„Сл. лист општине Инђија“, бр. 6/19) 
 

Опис локације:  Увидом у усвојену планску документацију, утврђено је да се предметнe парцелe бр. 984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 1190, 1191, 1243, 1621/1, 1620, 1621/2, 1692 КО Стари Сланкамен налазе ван граница грађевинског подручја насеља Стари Сланкамен док се КП 959 КО Стари Сланкамен налази у границама насеља Стари Сланкамен. Такође, утврђено је да се катастарске парцеле број 2023/3, 2023/22, 2028, 2030/15, 2032/25, 2033, 2034/2, 2035/2, 2035/1, 2036/1, 2037, 2037/2, 2037/1, 2038, 2039, 2043/69, 2043/59, 2046/49, 2047/16, 2083/1, 2085, 2092, 2162, 2165, 2192, 2227, 2228, 2288, 2329, 2331, 2341, 2407, 2410, 2440, 2548, 2549, 2550, 2551, 2590, 2631, 2665, 2699, 2747, 2736/1, 2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 3677 и делови КП 1014, 2034/1 и 2083/2 КО Нови Сланкамен налазе ван граница грађевинског подручја насеља Нови Сланкамен док се КП 2035/1, 2037/2, 2039, 2047/16 и делови КП 1014, 2034/1 и 2083/2 КО Нови Сланкамен се налазе у границама насеља Стари Сланкамен. 
Идејно решење: За изградњу Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“, од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“ АД, урађено је Идејно решење број 31/19/118/04-СС-ИДР од јануара 2020. године, а главни пројектант је Дејан Милошев, дипл. грађ. инж., бр. лиц. 314 О314 15. 

Намена, величина и грађевинска (бруто) површина објекта: на предметним грађевинским парцелама планирана је изградња пумпне станице на Дунаву, главног цевовода, бетонског резервоара и дистрибутивне мреже.  
Технички опис преузет из Идејног решења: Идејно решење целовито обрађује две фазе пројекта: I фазу (основна инфраструктура за пумпање и транспорт воде и резервоар) и II фазу (дистрибутивна мрежа за расподелу воде из резервоара до корисника) подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“, односно пољопривредних површина, ситуираних у катастарским општинама Стари Сланакмен и Нови Сланкамен. Предметни подсистем ће задовољити потребе за водом на 2.310 ha површина под различитим биљним културама. Површине обухваћене подсистемом снабдеваће се водом из Дунава. Пројектовани капацитет водозахвата и пумпне станице износи 1.030 L/s, а просечна годишња количина за захватање износиће 5,30 мил. m3. Висина дизања агрегата је 65 m, а снага за прикључење објекта 1.400 kW. Пумпна станица ће бити опремљена адекватном хидро-машинском и електро опремом. За транспорт воде у I фази предвиђен је главни цевовод, подземно положен дуж локалних путева, укупне дужине око 1.000 m. Претпоставља се да ће унутрашњи пречник цеви бити до 1.000 mm. Пратећа хидро-машинска опрема цевовода (ваздушни вентили, испусти, итд.) уграђиваће се у подземне шахтове. Цевовод воду допрема у армирано-бетонски резервоар запремине до 18.000 m3. Вода из резервоара пумпа се до корисника уз помоћ пумпне станице при резервоару, капацитета 1.030 L/s. Висина дизања је 60 m, а снага за прикључење објекта 1.100 kW. Пумпна станица ће бити опремљена адекватном хидро-машинском и електро опремом. За транспорт воде у II фази предвиђена је дистрибутивна мрежа цевовода, подземно положених дуж локалних путева, укупне дужине око 46,5 km. Пречници цеви ће бити у опсегу од DN 50 па на више. Пратећа хидро-машинска опрема цевовода (ваздушни вентили, испусти, итд.) уграђиваће 
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се у подземне шахтове. У саставу дистрибутивне мреже биће и хидранти за прикључење корисника. Пројектом није предвиђено прикључење објеката на водовод или канализацију. Иако опрема за наводњавање на парцелама корисника није предмет овог пројекта, за потребе прорачуна претпостављени су уређаји за заливање кишењем (за ратарске, индустријске и повртарске културе) и уређаји кап по кап (за дрвенасте културе засађене на широком међуредном растојању). 
Постојећи објекти на парцели - Изводом из катастра водова, достављеним кроз ЦИС, дат је увид у евидентиране податке о инсталацијама. Могуће је и постојање подземних водова и инсталација који нису евидентирани у катастру подземних инсталација. 
Фазност изградње – Предвиђена је изградња у 2 фазе: 

I фазу чине основна инфраструктура за пумпање и транспорт воде (пумпна станица и главни 
цевовод), и бетонски резервоар  
II фазу чини дистрибутивна мрежа за расподелу воде из резервоара до корисника.   

Положај објеката у односу на регулацију и у односу на границе грађевинске парцеле - У складу са тачком 10. члана 2. Закона о планирању и изградњи, грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље до које је дозвољено грађење основног габарита објекта. Предметна површина јавна намене се уређује према идејном решењу које чини саставни део ових локацијских услова.  
Највећа дозвољена 
спратност и 
висина објеката 

Инфраструктурни објекат, не постоји ограничење у погледу максималне висине објекта.  
Најмања дозвољена 
међусобна удаљеност 
објеката 

Објекти се постављају на минималној удаљености дефинисаној техничким условима надлежних јавних предузећа управљача јавне инфраструктуре, а који су саставни део ових локацијских услова. 
 

Подаци о правилима уређења и грађења за зону или целину у којој се налази предметна 
парцела, прибављеним из планског документа 

 
Правила уређења и правила грађења утврђена Просторним планом општине Инђија (''Сл. лист 
општине Инђија'', број 7/12 и 27/18) 
Регулисање водног режима у земљишту, уз изградњу и реконструкцију постојећих система за одводњавање 
омогућиће интензивну пољопривредну производњу. 
Усвојено техничко решење наводњавања пољопривредних површина у општини Инђија, а у оквиру 
Сремског система, предвиђа преко 60 устава разних типова, 11 спољних и 20 каналских црпних станица, 
преко 40 km доводних канала за наводњавање и велики број мањих објеката различитог типа. 
Критеријум за оцену погодности земљишта за наводњавање узима у обзир три параметра: 
- рељеф терена; 
- могућност довода воде; 
- квалитет замљишта. 
Код рељефа нарочито је важан нагиб терена и висински положај терена. Као горња граница висинског 
положаја на јужним падинама је узета изохипса 300 mАНВ, а код стрмих терна и 200 mАНВ. Нагиб терена до 
10% оцењује се као погодан ако се ради о воћарству и виноградарству. Међутим, најповољнији су нагиби 
испод 5%. Нагиби између 5% и 10% траже опрезност код одабира технике наводњавања и мере заштите од 
ерозије. Што се тиче квалитета земљишта већина земљишта (обрадивог) формирана је на лесу, који је 
добра подлога због своје порозности и водопропусности.  
Нови системи за наводњавање, градиће се на земљиштима I, II, IIa, IIIa и IIIb класе погодности за 
наводњавање. Предвиђа се да ће се највећи део система изградити применом вештачке кише као начина 
наводњавања (преко 90%) површина. Наводњавање капањем примењиваће се у вишегодишњим засадима 
(воћњаци и виногради), и то искључиво новопројектованим. Површински начин (браздама, преливањем) 
биће заступљен на мањим поседима локалног наводњавања, а субиригација у долинама већих река, 
нарочито на оним деловима алувијалних равни (ритова) који су под утицајем успора на тим рекама. 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 
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Коришћење обрадивог пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и промена намене земљишта 
може да се врши када то захтева општи интерес (изградња путева, са припадајућим површинама и 
објектима, изградња водопривредних објеката, енергетских објеката, објеката за коришћење обновљивих 
извора енергије, комуналних објеката, ширење насеља и сл.), уз плаћање накнаде за промену намене и на 
основу просторног плана. 
ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
Ван граница грађевинског подручја насеља, у категорију грађевинског земљишта спадају и површине 
планиране за: пољопривредне објекте, све видове инфраструктуре са пратећим садржајима и објектима, 
радне зоне, викенд зоне, туристичко-пословне зоне, спортско-рекреативне површине, саобраћајне 
терминале, површине и објекте за експлоатацију минералних сировина, комуналне објекте, објекте у 
функцији културе, образовања, рекреације и др. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ 
У складу са Законом о водама, воде се могу користити на начин којим се не угрожавају природна својства 
воде, не доводи у опасност живот и здравље људи, не угрожава биљни и животињски свет, природне 
вредности и непокретна културна добра. 
На водном земљишту могу се градити: 
- објекти у функцији водопривреде, одржавања водотока, пловних путева, речног саобраћаја;  
- објекти инфраструктуре у складу са просторним или урбанистичким планом;  
- објекти намењени рекреацији, туризму, разоноди на води, спортском риболову, у складу са 

Просторним планом и условима надлежног водопривредног предузећа. 
Објекти у небрањеном подручју могу се градити само ако је добијена водопривредна сагласност и морају се 
градити на платформи која ће бити изнад нивоа стогодишњих вода реке Дунава. 
Изградња објеката у водном земљишту вршиће се на основу урбанистичког плана са детаљном разрадом 
или на основу локацијске дозоле,у складу са овим планом, уколико се ради о појединачним објектима. Пре 
израде урбанистичке документације потребно је прибавити сагласност и услове надлежног водопривредног 
предузећа и Завода за заштиту природе. 
У инундацији реке, од ножице насипа према реци у појасу ширине 10,0 m не могу се градити никакви 
објекти, а даље према реци, само изузетно, могу се лоцирати објекти постављени на стубове са котом пода 
изнад 1% велике воде реке. Ови објекти у кориту реке могу имати само привремени карактер, до момента 
техничких и других разлога за њихово уклањање, без права на надокнаду штета инвеститору. Нове објекте 
у инундацији лоцирати тако да заштитна шума испред насипа остане у функцији, односно да се не сече. 
ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ШУМСКОМ ЗЕМЉИШТУ 
Шумски путеви користе се за потребе газдовања шумама. Изузетно, шумски путеви могу да се користе и за 
остале потребе под условима које утврди корисник, сопственик шума који газдује шумама у складу са 
основом, односно локална самоуправа за путеве у шумама сопственика којима се газдује у складу са 
програмом. 
На шумском земљишту могу се градити oбјекти инфраструктуре у складу са Планом као и други објекти, ако 
то захтева општи интерес утврђен посебним законом или актом Владе. 
 
Правила уређења и правила грађења утврђена Планом детаљне регулације подсистема за 
наводњавање „Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“ у општини Инђија („Сл. лист општине 
Инђија“, бр. 27/18) 
Основни циљ изградње и функционисања подсистема за наводњавање је побољшањe и повећањe приноса 
пољопривредних култура на површинама пољопривредног земљишта угроженог сушом. 

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА 

Према основној функционалној карактеристици простор у обухвату Плана представља јединствену 
карактеристичну целину с обзиром на то да је везан за функцију наводњавања. Критеријуми поделе на зоне 
су проистекли из анализе саставних делова целокупног подсистема и рашчлањивањем истих на делове 
подсистема који ће бити формирани (грађени, инсталисани) и делове подсистема који већ постоје. Делови 
који ће бити формирани су: црпне станице на реци Дунав, потисни цевоводи, резервоари и систем цевовода 
кроз трасе атарских путева. Ови делови формирају зону А. Делови који постоје су наводњаване површине. 
Ове површине формирају зону Б. 

ЗОНА А - ПОДСИСТЕМИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „СТАРИ СЛАНКАМЕН“ (ОБЈЕКТИ И ЦЕВОВОДИ) 

Зону А чине елементи подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“. Подсистеми за наводњавање се 
појединачно састоје од: црпне станице, потисног цевовода, резервоара и цевовода. Трасе подземне 
инсталације цевовода намењене наводњавању „кап по кап“ могу да се полажу у профиле улица, односно у 
регулацију улица или атарских путева. 

ЗОНА Б - ЗЕМЉИШТЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 
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Зону Б чини земљиште планирано за наводњавање: пољопривредно земљиште (њиве, воћњаци, виногради) 
и део постојећег и планираног грађевинског земљишта (радне површине, део грађевинског подручја 
насеља Нови Сланкамен, део планираног проширења грађевинског подручја, део зоне кућа за одмор). 
Површине за наводњавање дате су Планом, с тим да је капацитет система ограничен капацитетом 
водозахватних објеката. Пружалац услуге наводњавања ће прикључке на дистрибутивну мрежу давати у 
складу са капацитетом осталих објеката. План не ограничава могућност потенцијалног наводњавања делова 
планиране и постојеће викенд зоне и делова грађевинског земљишта. 

ПОВРШИНЕ ПЛАНИРАНЕ ЗА САДРЖАЈЕ И ОБЈЕКТЕ ПОДСИСТЕМА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ И ПОЉОПРИВРЕДНО 
ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗАЛИВНИМ СИСТЕМОМ 

Подсистем за наводњавање „Стари Сланкамен“ се налази јужно од насеља Стари Сланкамен, а југоисточно 
од насеља Нови Сланкамен и простире се на површини од око 1700 ha. На локалитету „Стари Сланкамен“ ће 
се налазити: резервоар, црпна станица, трафо станица и опрема за третман воде са пратећом 
инфраструктуром. Водозахватна црпна станица је предвиђена на парцели реке Дунав и планирано је да се 
гради на постојећој кат. парцели бр.1692 КО Стари Сланкамен. За потребе изградње резeрвоара од 12000 
m3. Планом је  предвиђено да се изврши експропријација површине cca 100x140 m (1,4 ha). 

Разводна дистрибутивна мрежа за довод воде за наводњавање до парцела се поставља дуж парцела 
атарских путева и остале путне мреже. 

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ 

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). 

ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ 

У оквиру обухвата Плана налази се и водно земљиште: део корита реке Дунав у чијем кориту ће се 
постављати црпне станице, планиране микроакумулације и постојећи потоци.   

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

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ 

Правила уређења и грађења за подсистем за наводњавање „Стари Сланкамен“ (објекти и цевоводи) су 
утврђења овим Планом, а за остало грађевинско земљиште које се налази у обухвату Плана (зоне кућа за 
одмор, грађевинско подручје насеља, планирано проширење грађевинског подручја насеља, планиране 
радне површине и туристичке комплексе) примењиваће се правила уређења и грађења утврђена 
Просторним планом општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/12). 

ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

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

ПЛАН РЕГУЛАЦИЈЕ 

Планом регулације, парцеле јавне намене за изградњу резервоара дефинисане су постојећим међним 
тачкама и аналитичким елементима. 

Изградња планираних цевовода, који се постављају подземно, вршиће се на основу установљене 
службености или закупа. 

САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Сви планирани укрштаји цевовода са саобраћајницама ће бити решени на одговарајући начин (зацевљење, 
подбушивање–пропусти) уз придржавање законских и подзаконских прописа, као и правила и услова 
надлежних управљача над предметном саобраћајном инфраструктуром. 

 Услови за прикључење на саобраћајну инфраструктуру 

Основни услов за прикључење на предметне садржаје саобраћајне инфраструктуре (изузев државног пута) 
се односе првенствено на испуњавање услова безбедног и неометаног функционисања саобраћаја, као и 
обезбеђење основних – минималних елемената проходности у складу са меродавним возилом. 
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ВОДНА И КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Објекти оба подсистема се могу сврстати у две групе: основна инфраструктура (црпне станице, потисни 
цевоводи и резервоари) и дистрибутивна мрежа (црпна станица при резервоару, цевоводи, шахтови за 
прикључење корисника). Сваки подсистем има по једну црпну станицу, један потисни цевовод и један 
резервоар и сваки подсистем има своју дистрибутивну мрежу. 

Фазност градње је могућа (нпр. одвојена градња објеката основне инфраструктуре и цевовода 
дистрибутивне мреже или једног дела дистрибутивне мреже), али функционисање система није 
могуће док се не изграде обе групе објеката. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА 

За предметне садржаје у обухвату Плана, две црпне станице, резервоаре и осталу потрошњу, на означеним 
локацијама на графичком прилогу, потребно је обезбедити напајање електричном енергијом из нових 
трансформаторских станица 20/0,4 kV.  

ТС снаге до 2x1600 kVA за црпну станицу „Нови Сланкамен“ и ТС снаге 2x1600 kVA за црпну станицу „Стари 
Сланкамен“. 

Снабдевање ТС „Стари Сланкамен“ 20 kV напоном реализовати полагањем 20 kV кабла типа ХНЕ 49-А 3х 
(1х150mm²) од планиране ТС „Нови Сланкамен“ до будуће ТС „Стари Сланкамен“ у дужини од око 7 km. 
Такође 20 kV каблом типа ХНЕ 49-А 3х (1х150mm²) направити везу планиране ТС „Стари Сланкамен“ са 
постојећом 20 kV мрежом. 

Да би се обезбедило место за везивање будућег 20 kV кабла који се полаже од ТС 110/20 kV „“Инђија2“ до 
будуће ТС „Нови Сланкамен“, потребно је проширити 20 kV постројење у ТС 110/20 kV „“Инђија2“, како би 
се обезбедило место за везивање планираног 20 kV кабла. 

Од трансформаторских станица врши се развод нисконапонским кабловима до планираних потрошача.  

У случају нестанка  мрежног напона  напајање електричном енергијом обезбедиће се из агрегата. 

Мрежа јавног осветљења ће се каблирати, а расветна тела поставити на стубове или на објекте у 
планираним комплексима. За расветна тела користити изворе светлости у складу са новим технологијама 
развоја и мерама енергетске ефикасности. 

Заштиту објеката од атмосферског пражњења извести у складу са Правилником о техничким нормативима 
за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96). 

Услови за изградњу електроенергетске инфраструктуре  

Услови за изградњу подземне електроенергетске мреже 

- Електроенергетска дистрибутивна мрежа ће бити грађена подземно, 
- код подземне електроенергетске мреже дубина полагања каблова треба да буде најмање 0,8-1,0 m, 
- при паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронскихкомуникационих каблова, најмање 

растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m закаблове напона преко 10 kV,  
- при укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да буде око 90°,  
- није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад електронских комуникационих, сем при 

укрштању, при чему минимално вертикално растојање мора бити 0,5 m,  
- паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у 

хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m,  
- није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или канализације,  
- при укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити веће од 

0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m. 
Услови за изградњу трансформаторских станица 20/0,4 kV 

- Трансформаторску станицу за 20/0,4 kV напонски пренос градити као монтажнобетонску, компактно-
бетонску, зидану или узидану (у склопу објекта), у складу са важећим законским прописима и техничким 
условима надлежног оператора дистрибутивног система електричне енергије,  

- минимална удаљеност трансформаторске станице од осталих објеката треба да буде 3,0m,  
- монтажно-бетонске трансформаторске станице ће се градити као слободностојећи објекти, а могуће је 

изградити једноструке (са једним трансформатором називне снаге до 630 kVA и двоструке (са два 
трансформатора називне снаге до 630 kVA),  
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- за изградњу монтажно-бетонске трансформаторске станице потребно је обезбедити слободан простор макс. 
димензија 5,8 m х 6,3 m за изградњу једноструке, односно 7,1 х 6,3 m за изградњу двоструке монтажно-
бетонске трафостанице,  

- трансформаторске станице се могу градити на јавним зеленим површинама и у коридорима саобраћајница, 
као и на површинама остале намене. 

Услови за прикључење на електроенергетску инфраструктуру 

- За прикључење објеката на дистрибутивни електроенергетски систем потребно је изградити прикључак, 
који ће се састојати од прикључног вода и ормана мерног места (ОММ).  

- ОММ треба да буде постављен на регулационој линији парцеле на којој се гради објекат, према улици, или 
у зиданој огради, такође на регулационој линији улице.   

- За кориснике са предвиђеном максималном једновременом снагом до 100 kW прикључење ће се вршити 
нисконапонским подземним водом директно из трансформаторске станице.   

- За кориснике са предвиђеном једновременом снагом већом од 200 kW прикључење ће се вршити из 
трансформаторске станице 20/0,4 kV планиране у оквиру парцеле. 
УСЛОВИ ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ И СЛОБОДНИХ ПОВРШИНА 

На свим слободним површинама око водопривредних објеката у зони А треба формирати травнате 
површине. 

За озелењавање зоне Б примењују се услови озелењавања прописани ППО Инђија. 

СТЕПЕН КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ПОТРЕБАН ЗА ИЗДАВАЊЕ 
ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ 

Степен комуналне опремљености парцела грађевинског земљишта (на којима су планирани објекти), који је 
потребан за издавање локацијских услова и грађевинских дозвола подразумева обезбеђење напајања 
електричном енергијом.  

Електронска комуникациона и термоенергетска инфраструктура у функцији планираних водопривредних 
објеката ће се по потреби изградити. 

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА 

Правила грађења се односе на објекте:  разводну дистрибутивну мрежу, водозахватне црпне станице, 
потисне цевоводе и резервоаре који су саставни део подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ и 
„Нови Сланкамен“, а за које је Планом предвиђено директно спровођење – издавањем локацијских услова. 

ЗОНА А - ПОДСИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ „СТАРИ СЛАНКАМЕН“ (ОБЈЕКТИ И ЦЕВОВОДИ) 

Општа правила грађења 

У циљу обезбеђивања реализације планских циљева одређени су урбанистички критеријуми и услови за 
изградњу и реконструкцију свих планираних садржаја: 

- конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине VII-VIII степен сеизмичког 
интензитета према ЕМС-98, 

- при пројектовању и грађењу обавезно је придржавати се Закона о заштити од пожара, 
- спроводити мере заштите природних и радом створених вредности животне средине у складу са Законом о 

процени утицаја на животну средину. 
Правила грађења за објекте подсистема „Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“ 
 

Објекти и функционисање подсистема  „Стари Сланкамен“ и „Нови Сланкамен“  

Црпна станица 

Црпна 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-годишњег водостаја, јер је у већем 
делу године могућ несметан приступ кретањем у нивоу постојећег терена. За приступ до објекта градиће се 
само једноставан сервисни пут, управо у нивоу постојећег терена на обали. Према историјским подацима о 
водостају, приступни пут може бити испод нивоа Дунава у периоду март – август, са највећом учесталошћу 
у пролеће (друга половина марта – почетак јуна). 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 7 h дневно, те краће радно време носи мању вероватноћу појаве 
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неочекиваних кварова у црпној станици. Поред тога, иако је директан људски рад потребан у неким 
ситуацијама, већина предвиђених и непредвиђених појава у раду црпне станице, биће лако установљене и 
отклоњене захваљујући опреми за даљинско управљање, јављање и контролу. Дунав је велика река и није 
подложан наглим повећањима или смањењима водостаја у кратком временском периоду. Ова чињеница 
условљава да просечна вредност повећања водостаја у петодневним периодима износи око 45 cm. Следи да 
ће управљач системом имати довољно времена да адекватно реагује на најаву доласка поплавног таласа. 

Водозахвати ће се градити од бетонских цеви, унутрашњег пречника до 1.500 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. 

Доња кота подне плоче машинске хале постављена је на коти изнад стогодишње воде (према 
прелиминарном прорачуну Н = 78 m н.в. (накнадно ће бити разматрана потреба додатног повишења због 
таласа или утицаја леда). 

Трансформаторска станица биће смештена у засебном делу машинске хале објекта црпне 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 црпне станице (црпни агрегати, колекторске цеви, посуде за заштиту од 
хидрауличког удара, мерач протока, трансформатори, разводно постројење, електро ормани, дизалице, 
итд.) могу се сместити у објекат максималних димензија 15 × 15 m. Висина машинске хале биће до 6 m. 

У зони самог објекта црпне станице биће изведено проширење у виду платоа на самом крају сервисног 
пута, максималних димензија до 20×20 m. Овај манипулативни простор служи за прилаз и оријентисање 
возила испод дизалице, ради уношења и изношења опреме из објекта. 

Осим црпне станице, други надземни објекти могу бити само стубови електродистрибутивне мреже, уколико 
се условима надлежне дистрибуције не предвиди подземно полагање напојног кабла у зони дунавске обале. 

Потисни цевоводи 

Потисни цевовод представља везу између црпне станице и резервоара, без успутне потрошње или гранања. 
У пракси се у таквим случајевима брзина течења ограничава на 2 m/s, али се оптимална вредност пречника 
цеви (имајући у виду погонске трошкове) најчешће добија у опсегу брзина до 1,5 m/s . 

Целом дужином цевовод се изводи као подземни објекат. Припадајућа арматура и фазонски комади који су 
уобичајени на оваквим линијским објектима, а односе се на испуштање и упуштање ваздуха, биће 
инсталирана у армирано-бетонске шахтове. 

Резервоари 

Резервоар је полу-укопани објекат, који се тако изводи ради оптимизације утицаја оптерећења која делују 
на празан и пун резервоар. Резервоар ће имати једну правоугаону комору са расподелним зидом, ради 
обезбеђења сталног кретања воде у комори. 

Непосредно уз комору резервоара, градиће се зграда затварачнице, максималних димензија до 10×20 m, 
висине 6 m. Затварачница ће бити опремљена арматуром за регулацију одвода, а ту ће бити смештени и 
бустер пумпни агрегати за кориснике на вишим котама терена, до којих није могуће допремити воду 
дејством силе гравитације.  

За приступ до затварачнице ради монтаже и демонтаже опреме приликом редовног и ванредног одржавања 
објекта, биће изграђен колски прилаз ширине 3 m, дужине до 30m, за прилаз возила до затварачнице. 
Колски прилаз биће директно повезан са најближим локалним путем. 

Подсистем „Стари Сланкамен“ 

Црпна станица 

Положај објекта црпне станице дефинисан је и у овом случају имајући у виду трасу потисног цевовода. 
Погодна локација пронађена је на кат. парцели бр. 1692, оквирно на стационажи 1+212 km Дунава. На 
парцели владају исти хидролошки услови као за црпну станицу подсистема „Нови Сланкамен“ па је кота 
доње плоче машинске хале такође на 78 m н.в. И у овом случају се ради о небрањеном подручју па важи 
исто сагледавање у вези приступног пута до објекта – изградња приступног пута на коти изнад 100-
годишње воде није потребна, јер је у већем делу године могућ несметан приступ до објекта дуж постојећег 
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локалног пута. Донекле олакшавајућа околност је што на овом месту нема објеката за регулацију корита 
Дунава.  

Дужина сервисног пута до објекта је око 30 m, а ширина до 3 метра, с обзиром да је предвиђен за 
једносмерни саобраћај. Насипање ће се вршити само до коте 74,7 m н.в.  Снага агрегата износи око 650 kW 
(Q = 720 L/s, Н = 60 m), а снага за прикључење овог објекта износи до 750 kW. 

Потисни цевовод 

Потребе за водом подсистема „Стари Сланкамен“ износе Q = 720 L/s. Материјал за градњу потисног 
цевовода такође ће бити спирално-варене челичне цеви за воду, ливено-гвоздене или GRP цеви, са 
унутрашњим пречником између 700 и 900 mm, у зависности од храпавости цеви. Ширина рова, рачунајући и 
подграду за заштиту радника, износи око 1,80 m.  

Дужина цевовода, мерено од црпне станице до резервоара, износи око 1.100 m.  

Цевовод на катастарској парцели бр.1692 (КО Стари Сланкамен) напушта зграду црпне станице, а затим је 
трасиран некатегорисаним путем, којим се стиже од Дунава до вишег терена, на кат. бр.парцелама 1621/2, 
бр.1621/1, бр.1620, бр.1191, бр.1190 и бр.1078 (све у КО Стари Сланкамен). По уласку на парцелу бр.1187/2 
потисни цевовод завршава повезивањем на опрему резервоара. 

Резервоар 

Армирано-бетонски резервоар ће се градити на кат.парцели бр.1187/2 КО Стари Сланкамен. Положај 
резервоара на парцели одређен је близином локалног пута са ког долази потисни цевовод из пумпне 
станице, и којим ће се трасирати цевоводи дистрибутивне мреже овог подсистема.  

Дужина коморе кретаће се у опсегу вредности између 100 и 130 m, а ширина у опсегу вредности између 30 
и 50 m (већа дужина подразумева мању ширину), а најповољније и коначне вредности биће изабране у 
зависности од геотехничких карактеристика тла. 

Распон оптималних дубина код оваквих објеката је између 4 и 6 метара, што ће такође бити одлучено након 
детаљнијих анализа. Зид коморе неће вирити више од 3 m изнад терена. 

Непосредно уз комору резервоара, такође на кат.парцели бр.1187/2, градиће се зграда затварачнице, 
максималних димензија до 10×20 m, унутрашње висине до 6 m. 

Затварачница ће бити опремљена арматуром потребном за рад бустер пумпних агрегата за све кориснике, 
што је условљено релативно равном конфигурацијом терена у обухвату подсистема. Капацитет бустер 
агрегата биће Q = 750 L/s, са максималном висином дизања H = 40 m. За приступ до затварачнице ради 
монтаже и демонтаже опреме приликом редовног и ванредног одржавања, биће изграђен колски прилаз 
ширине 3 m, дужине до 30 m, за прилаз возила до затварачнице. Колски прилаз биће директно повезан са 
локалним путем на кат.парцели бр.1078 КО Стари Сланкамен. 

Снага агрегата износи око 450 kW, а снага за прикључење овог објекта износи до 500 kW. 

Око резервоара ће бити остављен простор за проход лакше механизације око коморе, ширине три метра, за 
потребе радова на одржавању. На том растојању од зида коморе биће постављена ограда, са капијом за 
улаз возила на месту колског прилаза. 

Дистрибутивна мрежа 

Дистрибутивну мрежу чини систем цевовода дужине преко 26 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 искоришћени атарски путеви (јавне површине), на које належу све парцеле у обухвату 
подсистема. Пречник цеви биће од 100 до 900 mm, за називни притисак до 10 bar. Материјал за израду 
цевовода дистрибутивне мреже биће изабран након техно-економске анализе. Крајњи корисници 
прикључиваће се на хидранте смештене у шахтовима, који ће бити постављани дуж мреже. 

ЗОНА Б - ЗЕМЉИШТЕ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ 

 Правила за уређење и изградњу за зону Б/Зона површина за наводњавање дефинисана су у Просторном 
плану општине Инђија („Службени лист општине Инђија“, број 7/12). 
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Заштита суседних објеката и зеленила - Изградњом објеката на парцели, планираном делатношћу у оквиру парцеле не сме се нарушити животна средина. Приликом предметне изградње водити рачуна о постојећој надземној и подземној инсталацији и околним суседним објектима. Све нарушене јавне и остале површине довести у првобитно стање.   
Заштита природе и културних добара – На конкретној локацији нема утврђених природних добара на основу смерница из планске документације вишег реда. Ako се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете извођач радова je дужан да одмах, без одлагања прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме je откривен, a све у  складу са чланом 109. став 1. Закона о културним добрима.  Инвеститор je у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја, ради истраживања локације.  Инвеститор je дужан да обезбеди средства за праћење, истраживање, заштиту и чување пронађених остатака који уживају претходну заштиту.  
6. Начин и услови прикључења грађевинске парцеле, односно објекта на јавну површину, 

комуналну и другу инфраструктуру:   
6.1. Услови у погледу пројектовања и 

прикључења на путну 
инфраструктуру: 

У складу са техничким условима ЈП за управљање путевима и паркиралиштима ''Инђија пут'', Инђија број 353-27/2020-1 од 07.05.2020. године. 
6.2. Услови у погледу пројектовања и 

прикључења на системе 
водоснабдевања и одвођења 
отпадних вода: 

У складу са техничким условима ЈКП „Водовод и канализација Инђија ЈП“, Инђија, број 32502-
23/2020-2 од 13.05.2020. године. 

6.3. Услови у погледу пројектовања и 
прикључења на гасну мрежу: 

У складу са условима ЈП „Ингас“ Инђија из Инђије, број 997 од 07.05.2020. године. 
6.4. Начин и услови укрштања са 

објектима електроенергетске 
инфраструктуре: 

У складу са техничким условима Регионалног центра ЕПС дистрибуција - огранак Електродистрибуција Рума, број 88.1.1.0.-D-07.17.-
117001-20 од 11.05.2020.  године. 

6.5. Услови у погледу пројектовања и 
прикључења на 
телекомуникациону мрежу: 

У складу са условима „Телеком Србија“ А.Д. Београд, брoј А335-101021/1-2020 од 05.05.2020. године. 
6.6. Услови заштите културних 

добара: 

У складу са условима Завода за заштиту споменика културе, Сремска Митровица број 158-07/20-2 од 
20.03.2020. године. 

6.7. Услови за безебедно постављање 
у погледу мера заштите од 
пожара и експлозија: 

У складу са условима МУП РС Сектор за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту 09.29 Број 217-5944/20 од 30.04.2020. године. 
6.8. Услови за прикључење и  

пројектовање у погледу водних 
услова : 

У складу са условима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство број 
04-325-345/2020-04 од 15.05.2020. године. 
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6.9. Услови заштите природних 
добара: 

У складу са условима Покрајинским заводом за заштиту природе, Нови Сад број 03-980/2 од 
15.05.2020. године. 

6.10. Други услови за пројектовање и 
прикључење: 

Услови Дирекције за водне путеве, Београд, број 
11/158-1 од 03.06.2020. године 

 
7. Подаци о постојећим објектима које је потребно уклонити: /. 
8. Поступак процене утицаја на животну средину: У вези са изградњом предметног објекта 

потребно је покренути поступак прибављања сагласности на студију процене утицаја на животну средину, односно одлуке да није потребна израда те студије. 

9. Рок важења: Локацијски услови важе две године од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев. Подносилац захтева може поднети захтев за измену једног или више услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу у ком случају се врши измена локацијских услова. 
10. Други подаци, у складу са посебним законом: Поступак за издавање грађевинске дозволе покреће се подношењем захтева надлежном органу кроз Централни информациони систем за електронско поступање у оквиру обједињене процедуре у поступцима за издавање аката у остваривању права на изградњу и употребу објеката - ЦИС. 
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе прилаже се: 1) извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације; 2) пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације; 3) доказ о уплаћеној административној такси за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију. 
 
Уз захтев за издавање грађевинске дозволе, прилаже се и: 1) доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона, осим ако је то право уписано у јавној књизи или је успостављено законом, односно ако је Законом прописано да се тај доказ не доставља; 2) уговор између инвеститора и финансијера, ако је закључен; 3) уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђивању недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима; 4) извештај ревизионе комисије, за објекте за које грађевинску дозволу издаје Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине; 5) енергетску дозволу, издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе; 6) сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на грађевинском земљишту или објекту који је у сувласништву више лица; 7) услове за пројектовање и прикључење објеката на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима; 8) доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног, односно шумског земљишта, у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је прописано плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе.  За објекте за које је прописано плаћање доприноса за уређивање грађевинског земљишта, саставни део захтева из члана 16. став 1. Правилника о поступку спровођења обједињене 
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процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“ број 113/15, 96/16 и 120/2017), је и изјашњење подносиоца о начину плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта, као и средствима обезбеђења у случају плаћања на рате, за објекте чија укупна бруто развијена грађевинска површина прелази 200 m² и који садржи више од две стамбене јединице.   
Елаборати и студије уз пројекат за грађевинску дозволу У складу са чланом 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", бр. 
23/15, 77/15, 58/16, 96/16 и 67/17), Пројекту за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, прилажу се: елаборат о геотехничким условима изградње, израђен према прописима о геолошким истраживањима; елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара, чији је садржај одређен у складу са Прилогом 11 овог правилника, уколико je за објекат прописана израда главног пројекта заштите од пожара и прибављање сагласности на пројекат за извођење, у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара; елаборат енергетске ефикасности, за зграде за које је прописано утврђивање енергетских својстава, израђен према прописима о енергетској ефикасности зграда; студија о процени утицаја на животну средину, уколико је утврђена потреба процене утицаја на животну средину у складу са прописима којима се уређује ова област. Пројекту за грађевинску дозволу, зависно од врсте и класе објекта, се према потреби прилажу и други елаборати и студије којима се доказује испуњење основних захтева за објекат, израђени у складу са прописима. Елаборати и студије из ст. 1. и 2. члана 58. Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката не подлежу техничкој контроли, већ техничка контрола само проверава примену мера предвиђених елаборатима и студијама у пројектима. 
Обавеза пројектанта је да пројекат за грађевинску дозволу буде урађен у складу са 
правилима грађења и свим осталим условима који су садржани у овим Локацијским 
условима. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ У складу са чланом 97. став 8. Закона о планирању и изградњи, допринос за уређивање 
грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземне етаже које се користе за комерцијалне делатности, отворена дечја игралишта, отворене спортске терене и атлетске стазе. 
Упутство о правном средству: На Локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском већу, у року од три дана од дана достављања локацијских услова електронским путем кроз Централни информациони систем. 
Саставни део локацијских услова су: 
▫ Идејно решење приложено уз захтев; 
▫ Ситуациони план – прилог из Идејног решења; 
▫ Копија плана парцеле; 
▫ Извод из катастра водова; 
▫ Технички услови надлежних ималаца јавних овлашћења  Начелница одељења Тијана Дошен, дипл.инж.саобр. 
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ПРЕДМЕТ: УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
ВЕЗА: Захтев за издавање ROP-IND-5530-LOC-1/2020 
 
Поступајући по захтеву број ROP-IND-5530-LOC-1/2020 од 30.04.2020. а у складу са Законом 

о изменама и допунама Закона о електронским комуникацијама “Службени гласник РС” број 62/14, 
Законом о планирању и изградњи “Службени гласник РС” број 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 
и 37/2019 Правилника о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске комуникационе 
мреже и припадајућих средстава, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења радова 
приликом изградње објеката “Службени гласник РС” број 16/12, Правилника о техничким и другим 
захтевима при изградњи пратеће инфраструктуре потребне за постављање електронских 
комуникационих мрежа, припадајућих средстава и електронске комуникационе опреме приликом 
изградње пословних и стамбених објеката, “Службени гласник РС” број 123/12, Уредбе о 
одређивању услова за пројектовање и прикључење који се обавезно прибављају у поступку 
издавања локацијских услова, као и о садржини, поступку и начину издавања услова за 
пројектовање и прикључење ималаца јавних овлашћења и садржини, поступку и начину издавања 
локацијских услова, а у циљу заштите ТК објеката Извршне јединице Нови Сад, Предузећа за 
телекомуникације “ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” А.Д. БЕОГРАД, након извршеног прегледа достављене 
техничке документације издају се: 
 

   УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 

 за изградњу Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“. Катастарске парцеле за 
градњу објеката подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“:   
1. 959, 984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 1190, 1191, 1243, 1621/1, 1620, 1621/2, 
1692 КО СТАРИ СЛАНКАМЕН;  
2. 1014, 2023/3, 2023/22, 2028, 2030/15, 2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 2035/2, 2035/1, 2036/1, 2037, 
2037/2, 2037/1, 2038, 2039, 2043/69, 2043/59, 2046/49, 2047/16, 2083/1, 2083/2, 2085, 2092, 2162, 
2165, 2192, 2227, 2228, 2288, 2329, 2331, 2341, 2407, 2410, 2440, 2548, 2549, 2550, 2551, 2590, 2631, 
2665, 2699, 2747, 2736/1, 2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 3677 КО НОВИ СЛАНКАМЕН 



 
 
 

 У прилогу, у електронској форми, „dwg.“ format, layer „tt infrastruktura“, достављен је 
положај телекомуникационе инфраструктуре, и представља трасе телекомуникационих 
каблова од изузетног значајa. 

1. Планираним радовима не сме доћи до угрожавања механичке стабилности и техничких 
карактеристика постојећих објеката мреже електронских комуникација „Телеком Србија“, ни 
до угрожавања нормалног функционисања телекомуникационог саобраћаја, и мора увек 
бити обезбеђен адекватан приступ постојећим објектима „Телеком Србија“,  ради њиховог 
редовног одржавања и евентуалних интервенција; 
 

2. Пре почетка израде пројектне документације, потребно је, у сарадњи са надлежном службом 
„Телекома Србије”, извршити идентификацију и обележавање трасе постојећих подземних  
каблова у зони планираних радова (помоћу инструмента трагача каблова и по потреби 
пробним ископима на траси), како би се утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална 
одступања од траса дефинисаних издатим условима. 
 

3. Пројектант, односно извођач радова је у обавези, да поштује важеће техничке прописе у 
вези са дозвољеним растојањима планираног објекта од постојећих објеката електронских 
комуникација. Унутар заштитног појаса није дозвољена изградња и постављање објеката 
(инфрасруктурних инсталација) других комуналних предузећа изнад и испод постојећих 
подземних каблова или кабловске канализације електронске комуникационе мреже, осим на 
местима укрштања, као ни извођења радова који могу да угрозе функционисање 
електронских комуникација 

    
4. Заштиту и обезбеђење постојећих објеката „Телекома Србије“ треба извршити пре почетка 

било каквих грађевинских радова и преузети све потребне и одговарајуће мере 
предострожности како не би, на било који начин, дошло до угрожавања механичке 
стабилности и техничке исправности предметних објеката; 

 
5. Грађевинске радове у непосредној близини постојећих објеката  „Телекома Србије“ вршити 

искључиво ручним путем, без употребе механизације и уз предузимање свих потребних 
мера заштите (обезбеђење од слегања, пробни ископи и сл.); 

 

6. У случају евентуалног оштећења постојећих објеката или прекида телекомуникационог 
саобраћаја услед извођења радова, инвеститор радова је дужан да предузећу „Телеком 
Србија” а.д. надокнади целокупну штету по свим основама (трошкове санације и накнаду 
губитка услед прекида телекомуникационог саобраћаја); 
 

7.  Уколико предметна изградња угрожава постојеће  ТК објекте/каблове, неопходно је 
да инвеститор објекта за чију се изградњу издају услови, у име „Телекома Србија“ 
покрене све активности предвиђене Законом о планирању и изградњи, на њиховом 
измештању. „Телеком Србија“ ће, у својству инвеститора измештања/изградње 
инфраструктуре електронских комуникација овластити инвеститора објекта за чију се 
изградњу издају услови, да у име „Телекома Србија“, о свом трошку, изради сву 
потребну законски прописану техничку документацију и изведе радове на измештању 
постојећих објеката електронских комуникација, што ће се регулисати Уговором; 
 

8. Извод из Пројекта који садржи свеску са Техничким решењем измештања, заштите и 
обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србија“, предмер материјала и радова и 
графичку документацију за предметне радове измештања, заштите и обезбеђења 
постојећих објеката „Телекома Србија“ доставити обрађивачу услова ради верификације; 

      

9. Материјал и радови на заштити и обезбеђењу, односно материјал и радови на измештању 
постојећих објеката заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србија“ изводе се 
о трошку инвеститора, осим у случајевима када је ова област другачије дефинисана 
постојећим споразумима и претходно издатим условима. Обавеза инвеститора је и да, 
уколико је за предметну врсту радова прописана обавеза регулисања имовинско - правних 
односа, исте и регулише за будуће трасе линијских инфраструктурних објеката електронских 



 
 
 

комуникација заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србија“ пре почетка 
изградње; 

 
10. Измештање треба извршити на безбедну трасу, пре почетка радова на изградњи за коју се 

траже услови; 
 

11. Приликом избора извођача радова на измештању постојећих заштите и обезбеђења 
постојећих објеката „Телекома Србија“ водити рачуна да је извођач регистрован и 
лиценциран за ту врсту делатности и да буде са листе квалификованих извођача радова 
„Телекома Србије“ а.д; 

 
12. Обавеза инвеститора је да извођачу радова, поред остале техничке документације, достави 

и копију издатих услова (текст и ситуације) и Техничко решење измештања, заштите и 
обезбеђења постојећих објеката угрожених изградњом, на које је „Телеком Србија“ а.д. дао 
своју сагласност. За непоступање по наведеним условима инвеститор радова сноси пуну 
одговорност; 

 
13. Инвеститор, односно извођач радова је у обавези да се најмање 15 (петнаест) дана пре 

почетка извођења радова на измештању, заштити и обезбеђењу постојећих објеката 
заштите и обезбеђења постојећих објеката „Телекома Србија“, у писаној форми обратити 
„Телекому Србија“ а.д. Народних хероја 2 Нови Сад Служби за планирање и изградњу мреже 
у чијој надлежности је зона планиране изградње ради вршења стручног надзора, са 
обавештењем о датуму почетка радова и именима надзорног органа (контакт телефон) и 
руководиоца градилишта (контакт телефон); 

 
14. „Телеком Србија“ ће са своје стране одредити стручно лице ради вршења надзора над 

радовима на измештању, као и на заштити и обезбеђењу својих објеката. Приликом 
извођења радова обавезно је присуство стручног надзора од стране Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д; 

 
15. По завршетку радова инвеститор/извођач радова је у обавези да у писаној форми обавести 

предузеће „Телеком Србија“ а.д. Службу за планирање и изградњу мреже да су радови, за 
које су услови тражени, завршени; 

 
16. По завршетку радова на измештању објеката потребно је извршити контролу квалитета 

извршених радова. Инвеститор је дужан да уз захтев за формирање комисије за контролу 
квалитета достави Пројекат изведеног објекта и геодетски снимак, податке о представнику 
инвеститора и извођача радова који ће присуствовати раду комисије; 
 

17. Након завршетка свих активности дефинисаних Уговором, потребно је да одговорна лица за 
праћење реализације Уговора доставе надлежној Служби за планирање и изградњу мреже 
потписан Записник. 
 Представници Телеком Србија везано за овај предмет су Анђелка Марковић, 
инжењер за планирање и изградњу мреже, телефон 022/610-639 и Петровић Владо, 
оперативни инжењер за планирање и изградњу мреже, телефон 022/561-141. 

 

 

Служба за планирање и 
изградњу мреже Нови Сад 

 

            Милош Словић 

 

 

 



ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ  
СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ 
Број: 158-07/20-2 
Датум: 20.03.2020. године 
СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

 ОПШТИНА ИНЂИЈА, 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, 

 КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Цара Душана 1 
ИНЂИЈА 

 
 
Предмет: Услови и мере техничке заштите за потребе изградње Подсистема за  
                 наводњавање „Стари Сланкамен“  преко катастарских парцела број: 959,  
                 984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 1190, 1191, 1243,  
                1621/1, 1620, 1621/2, 1692 КО Стари Сланкамен и 1014, 2023/3, 2023/22, 
                 2028, 2030/15, 2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 2035/2, 2035/1, 2036/1, 2037, 
                  2037/2, 2037/1, 2038, 2039, 2043/69, 2043/59, 2046/49, 2047/16, 2083/1, 
                 2083/2, 2085, 2092, 2162, 2165, 2192, 2227, 2228, 2288, 2329, 2331, 2341, 
                  2407, 2410, 2440, 2548, 2549, 2550, 2551, 2590, 2631, 2665, 2699, 2747, 
                 2736/1, 2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 3677 КО Нови Сланкамен 
                
 Веза: Ваш захтев број ROP-IND-5530-LOC-1/2020 од 12.03.2020. године 
 Интерни број: 353-29/2020-IV-02 
 
Завод за заштиту споменика културе Сремска Митровица, на основу чл. 99. став 2. 
тачка 1. (3.), 104, 109, 110. и 112. Закона о културним добрима (”Службени гласник 
РС” бр. 71/94, 52/2011-др. закони и 99/2011-др. закон), а поступајући по захтеву 
Одељења за урбанизам, комуналнп-стамбене послове и заштиту животне средине 
Општинске управе Инђија, улица Цара Душана број 1, број ROP-IND-5530-LOC-
1/2020 од 12.03.2020. године, издаје дана 20.03.2020. године 
 
 
 

УСЛОВИ И МЕРЕ ТЕХНИЧКЕ ЗАШТИТЕ 
 
 

I Изградња Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“  преко катастарских 
парцела број: 959, 984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 1190, 1191, 
1243, 1621/1, 1620, 1621/2, 1692 КО Стари Сланкамен и 1014, 2023/3, 2023/22, 2028, 
2030/15, 2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 2035/2, 2035/1, 2036/1, 2037, 2037/2, 2037/1, 
2038, 2039, 2043/69, 2043/59, 2046/49, 2047/16, 2083/1, 2083/2, 2085, 2092, 2162, 
2165, 2192, 2227, 2228, 2288, 2329, 2331, 2341, 2407, 2410, 2440, 2548, 2549, 2550, 
2551, 2590, 2631, 2665, 2699, 2747, 2736/1, 2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 3677 КО 
Нови Сланкамен може се предузети на основу следећих услова: 



  
 Константан археолошки надзор  
 

- обавезан је константан археолошки надзор приликом извођења земљаних 
радова на катастарским парцелама 1190, 1191 и 1187/2 K.O. Стари 
Сланкамен (изградња главног цевовода и резрвоара), као и на катастарским 
парцелама 2028, 2032/25, 2085, 2092, 2162, 2165, 3677 и јужном делу 
парцеле 2227 К.О. Нови Сланкамен (изградња дистрибутивне мреже) од 
стране стручне службе овог Завода; 

- обавезан је повремен археолошки надзор приликом извођења земљаних 
радова на преосталим парцелама које су обухваћене  изградњом Подсистема 
за наводњавање „Стари Сланкамен“  од стране стручне службе овог Завода; 

- ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или 
археолошке предмете извођач радова је дужан да одмах, без одлагања 
прекине радове и о томе обавести Завод за заштиту споменика културе у 
Сремској Митровици, као и да предузме мере да се налаз не уништи и не 
оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен, у складу са 
чланом 109. став 1. Закона о културним добрима; 

- Инвеститор је у обавези да обустави радове уколико наиђе на археолошка 
налазишта или археолошке предмете од изузетног значаја ради истраживања 
локације (обављање археолошких истражних радова регулише се посебним 
Уговором);  

- Инвеститор је дужан да обезбеди средстава за праћење, истраживање, 
заштиту и чување пронађених остатака коју уживају претходну заштиту,  у 
складу са чланом 110. став 1.  Закона о културним добрима. 

 
 

II Обавезује се Инвеститор да најкасније два дана пре почетка извођења земљаних 
радова на изградњи Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ обавести 
Завод ради спровођења археолошког надзора. Трошкови археолошког надзора са 
контролом земљаних радова и израдом теренске документације за предметно 
подручје обрачунати су за 20 дана ангажовања два стручњака са превозом до локација и 
20 дана обраде материјала и података човек/ стручњак по дану 5.000,00 динара.  
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Предметно подручје се највећим делом налази у  ванграђевинском ареалу 
насеља насеља Стари Сланкамен и Нови Сланкамен где је обавезан археолошки 
надзор приликом изградње инфрастуктуре. У непосредној близини мреже 
Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“  налазе се три археолошка 
локалитета из римског, праисторијског и средњовековног периода („Прва Гудура“ 
у Старом Сланкамену, „Пропуст“ и „Беглук“ на потесу Комаревац у Новом 
Сланкамену). 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. С обзиром 



да цевоводи дистрибутивне мреже досежу дужину око 45 км, без дужине 
корисничких прикључака, да се планира изградња резервоара и пумпне станице, 
сматрамо да је неопходно посупити као што је наложено у диспозитиву.  
 

Стварни трошкови: 
Сврха уплате: такса за услуге 
Прималац: Завод за заштиту споменика културе, Сремска Митровица, 
Светог Димитрија 10 
Износ: 400.000,00 динара - према Програму заштите за археолошки 
надзор  
Износ: 5.000,00 динара - трошкови издавања услова 
Валута: RSD 
Рачун примаоца: 840-107668-37 
Позив на број: 158-07/20 
 
Обрађивач: Б Л 
 

 
 

в. д. Д И Р Е К Т О Р-а 
 

Љубиша Шулаја 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Достављено: 
- Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине 
Општинска управа Инђија, улица Цара Душана број 1; 
- Документацији; 
- Архиви. 



Република Србија
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
Сектор за ванредне ситуације
Одељење за ванредне ситуације у Сремској Митровици
Одсек за превентивну заштиту
09.29 Број 217- 5944/20
Дана 30.04.2020. године
КОР-1Ш-5530-ШС-1/2020
С Р Е М С К А  М И Т Р О В И Ц А

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење 
за ванредне ситуације у Сремској Митровици, Одсек за превентивну заштиту ,на основу чл. 54 
Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 
98/13, 132/14 и 145/14), чл. 16 став 2 Уредбе о локацијским условима („Сл. гласник РС“, 
бр.35/2015 и 114/15) и Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским 
путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19), решавајући по захтеву Општине Инђије, Оштинске управе, 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине из Инђије од 
30.04.2020. године, достављеном у име Општине Инђија, Цара Душана бр. 1 из Инђије преко 
пуномоћника Милошев Дејана из Београд -  Звездара, Булевар краља Александра бр. 250 у 
поступку издавања локацијских услова у оквиру обједињене процедуре електронским путем КОР- 
ПчГО-5530-ШС-1/2020, издаје:

УСЛОВЕ У ПОГЛЕДУ МЕРА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

за изградњу Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ на катастарским парцелама број:
1. 959, 984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 1190, 1191, 1243, 1621/1, 1620, 

1621/2, 1692 КО СТАРИ СЛАНКАМЕН;
2. 1014, 2023/3, 2023/22, 2028, 2030/15, 2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 2035/2, 2035/1, 2036/1, 
2037, 2037/2, 2037/1, 2038, 2039, 2043/69, 2043/59, 2046/49, 2047/16, 2083/1, 2083/2, 2085, 2092, 
2162, 2165, 2192, 2227, 2228, 2288, 2329, 2331, 2341, 2407, 2410, 2440, 2548, 2549, 2550, 2551, 
2590, 2631, 2665, 2699, 2747, 2736/1, 2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 3677 КО НОВИ 
СЛАНКАМЕН.

У вези издавања ових услова, обавештавамо вас да овај орган НЕМА посебних услова у погледу 
мера заштите од пожара, као и да је у фази пројектовања и изградње предметног објекта са свим 
припадајућим инстапацијама, опремом и уређајима, потребно применити мере заштите од пожара 
утврђене важећим законима, техничким прописима, стандардима и другим актима којима 
је уређена област заштите од пожара.

Издати услови у погледу мера заштите од пожара су саставни део локацијских услова, на основу 
којих се издаје решење о грађевинској дозволи, које је потребно доставити овом Одељењу у 
складу са чл. 138 Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 
121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14 и 83/2018).

Сходно чл. 123 Закона о планирању и изградњи, а у складу са одредбама Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл. гласник РС“, бр. 68/19) и чл. 34 
Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 20/15 и 87/18) потребно је, пре 
отпочињања поступка за утврђивање подобности објеката за употребу, доставити на сагласност 
пројекте за извођење објеката, чији је саставни део и Главни пројекат заштите од пожара.

Ови услови су ослобођени плаћања административне таксе сходно члану 18. Закона о 
републичким ацминистративним таксама („Сл. гласник РС“, бр. 43/03, 51/03, 53/04, 42/05, 61/05, 
101/05, 42/06, 47/07, 54/08, 5/09, 35/10, 50/1 
112/15, 50/16, 61/17, 50/18, 95/18 и 38/19).
/КП/

1, 70/1 , 57/14, 45/15, 83/15,

ОДЕЉЕЊА
полиције
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На основу надлежности Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, 
сагласно члану 113-118 Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/2010, 93/2012,  
101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон), у вези са чланом 33 Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АП Војводине“ број 37/2014, 54/2014- др. одлука, 37/2016, 
29/2017 и 24/2019) и овлашћења покрајинског секретара истог органа број 104-031-138/2015 од 
02.06.2015.  године, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", број 
72/2009, 81/2009-исп., 64/2010-ус, 24/2011, 121/2012, 42/2013-ус, 50/2013-ус, 98/2013-ус, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 37/2019-др. закон и 9/2020), Правилника о поступку 
спровођења обједињене процедуре електронским путем („Службени гласник РС", број 68/2019) и 
Упутства о начину поступања надлежних органа и ималаца јавних овлашћења који спроводе 
обједињену процедуру у погледу водних аката у поступцима остваривања права на градњу, 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, број 110-00-163/2015-07 од 
19.05.2015. године, решавајући по захтеву Општинске управе Инђија,  Одељење за урбанизам, 
комунално стамбене послове и заштиту животне средине, у име Oпштине Инђија, матични број 
08027536, ПИБ 102198438, у поступку издавања водних услова, Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство издаје 

 
 

ВОДНЕ УСЛОВЕ    
 
 
 
За израду техничке документације за изградњу Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“, 
на катастарским парцелама број 959, 984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 
1190, 1191, 1243, 1621/1, 1620, 1621/2, 1692 К.О. Стари Сланкамен и 1014, 2023/3, 2023/22, 
2028, 2030/15, 2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 2035/2, 2035/1, 2036/1, 2037, 2037/2, 2037/1, 
2038, 2039, 2043/69, 2043/59, 2046/49, 2047/16, 2083/1, 2083/2, 2085, 2092, 2162, 2165, 2192, 
2227, 2228, 2288, 2329, 2331, 2341, 2407, 2410, 2440, 2548, 2549, 2550, 2551, 2590, 2631, 
2665, 2699, 2747, 2736/1, 2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 3677 К.О. Нови Сланкамен, издају 
се следећи водни услови: 
1. Техничку документацију урадити на основу урбанистичке и планске документације, као и у 

складу са важећим прописима и нормативима за ову врсту објеката. 
2. Техничку документацију ускладити са већ издатим водопривредним/водним актима, уз 

усклађивање планираних објеката с постојећим водним објектима и техничком 
документацијом за хидромелиорационо уређење предметног подручја. Техничко решење 
дефинисати према прописима о потпуној заштити водног режима и водних објеката у 
условима коришћења вода, заштите од вода и заштите површинских и подземних вода од 
загађења, уз усклађивање планираних објеката с постојећим водним објектима. 
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3. Пре израде техничке документације прикупити све потребне подлоге (урбанистичке, 
геодетске, геомеханичке, хидрогеолошке, педолошке...), извршити одговарајуће анализе и 
прикупити остале неопходне услове надлежних институција у складу са законским 
прописима. 

4. Приликом израде техничке документације за изградњу предметног објекта, поштовати 
прописе који регулишу потпуну заштиту земљишта и површинских и подземних вода од 
загађења: 
-Закон о водама (Службени гласник РС, број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-
др.закон); 
-Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово 
достизање (Службени гласник РС, број 67/2011, 48/2012 и 1/2016); 
-Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 
24/2014); 
-Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама 
и седименту и роковима за њихово достизање (Службени гласник РС, број 50/2012); 
-Уредба о класификацији вода (Службени гласник СРС, број 5/68); 
-Правилник о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета отпадних вода 
и садржини извештаја о извршеним мерењима (Службени гласник РС, број 33/2016); 
-Правилник о опасним материјама у водама (Службени гласник СРС, број 31/82); 
-Правилник о одређивању случајева у којима је потребно прибавити водну дозволу 
(Службени гласник РС, број 30/2017). 

5. Техничку документацију урадити на основу геодетских подлога, спроведених одговарајућих 
анализа и усклађивања са постојећим објектима на терену. Техничка документација треба да 
садржи, између осталог, положај планираних објеката у односу на постојеће водне објекте. 
На ситуационом плану везаном за важећу катастрску подлогу, у одговарајућој размери 
приказати све планиране објекте, попречне и подужне профиле, постојећи систем за 
одводњавање и др. Да се на ситуационом плану, у одговарајућој размери прикаже водозахват 
са свим пратећим објектима и инсталацијама, трасе потисног цевовода, уливна и  изливна 
грађевина и друго. Пројектом дефинисати сва укрштања и паралелна вођења са водним 
објектима. Водозахват, паралелна вођења и укрштања везати за назив, стационажу канала  и 
катастарску парцелу. 

6. Техничка документација треба да садржи технички опис планираних објеката/радова, 
прорачуне и графичке прилоге: 
6.1. Податке о врсти и намени објекта са прорачуном биланса вода–хидромодул  
одводњавања и хидромодул  наводњавања, утврђено на основу педолошких истражних 
радова. 
6.2. Дефинисати водозахват, количину и квалитет воде којима се обезбеђује поуздан рад 
система за наводњавање-одводњавање хидромелиорационог слива има апсолутни приоритет 
у односу на   наводњавање пољопривредних површина. 
6.3. Анализирати одводњавање у условима наводњавања, с тим да је функција одводњавања 
приоритетна у односу на наводњавање. 
6.4. Максимални ниво воде у двонаменским мелиорационим каналима одређен је 
пројектованом котом максималног нивоа воде у систему одводњавања.   
6.5. За пражњење цевовода након престанка наводњавања предвидети испусте на најнижим  
тачкама терена. 
6.6. Предвидети уређаје и објекте који ће омогућити мерење и регистровање количина 
захваћене воде, у складу са важећим прописима. 
6.7. Техничким решењем дефинисати тачну локацију водозахвата-црпне станице према  
режиму воде, количини и квалитету расположиве воде у водотоку. 
6.8. Црпну станицу/водозахватну грађевину пројектовати тако да својим габаритом не залази 
у протицајни профил водотока и не нарушава стабилност обале водотока. Сегмент водотока 
уз водозахватну грађевину, обезбедити од утицаја ерозије облогом од камена или бетона. 
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6.8.1. За лоцирање водозахвата-црпне станице у зони водотока/канала, обавезно је 
обезбедити континуитет и правац инспекционих стаза ширине најмање 10,0м у 
ванграђевинском реону (5,0м гређевинском реону) од ивице обале водотока/канала (мерено 
управно на осовину водотока/канала). У простору инспекционих стаза није дозвољена 
изградња надземних објеката, а подземни објекти морају бити укопани најмање 1,0м испод 
површине терена и димензионисани на статичке утицаје од оптерећења тешке грађевинске 
механизације. 
6.9. Изградња водозахвата предвиђена је на десној обали Дунава, на оквирној стационажи 
km 1+212. Обала представља високи терен и није брањена. 
6.10. За локацију пумпне станице прибавити услове од Дирекције за пловне путеве. 

7. Техничким решењем обезбедити да снабдевање водом буде у спрези са одводњавањем и 
општим уређењем хидромелиорационог подручја. Предвидети одговарајуће радове и мере 
које ће спречити ерозију на месту водозахвата и тла, стварање бразда и јаруга приликом 
наводњавања и обезбедити приступ, одржавање и интервенцију на објектима и санацују 
уколико дође до хаваријских ситуација. 

8. Траса главног и дистрибутивног цевовода подсистема за наводњавање Стари Сланкамен, 
укршта се са потоком Комаревац око стационаже потока  km 6+500 и води се паралелно са 
потоком Комаревац на деоници потока од око km 7+900 до km 8+600. Карактеристике 
водотока Комаревац дате су у наредној табели: 

 
8.1. У оквиру предвиђених истражних радова, како се наводи у Идејном решењу, биће 
прибављен ДКП од Републичког геодетског завода, на основу чега ће бити прецизно уцртане 
трасе главног и дистрибутивног цевовода. Ово је посебно важно код тачног одређивања 
стационажа укрштања и паралелног вођења цевовода са водотоцима, који су овде оквирно 
дати. По добијању прецизних подлога, тачно одредити места укрштања са водотоцима и 
деонице паралелног вођења цевовода поред водотока, за које геометријске и хидрауличке 
податке тражити од ВДП-а „Галовица“ ДОО. 
8.2. У зони водотока, за пројектовање линијског објекта и извођење радова, поштовати 
услове да континуитет и правац инспекционих стаза у обалном појасу водотока, обострано, 
најмање ширине 5,0m у грађевинској зони, односно 10,0m у ванграђевинској зони, мора се 
сачувати за пролаз и рад механизације која одржава канал. 
8.2.1. У овом појасу није дозвољена изградња објеката, садња дрвећа, орање и копање 
земље и обављање других радњи којима се ремети функција или угрожава стабилност 
водотока и предузимање радњи којим се омета редовно одржавање водотока. 
8.2.2. Подземне објекте поставити најмање 1,0m испод коте терена и обезбедити их од 
утицаја механизације за одржавање канала. Кота терена је кота обале у зони радно-
инспекционе стазе. 
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8.3. Укрштање линијског објекта са водотоком пројектовати као укрштање испод дна 
водотока (подземно укрштање) тако да се горња ивица заштите линијског објекта (заштитна 
цев, АБ плоче и др.) постави најмање 1,0m испод пројектоване коте дна водотока, у ширини 
водотока у нивоу терена, увећаној за ширину радно инспекционе стазе. 
8.4. Укрштање са водотоком пројектовати што ближе углу од 90°. 
8.5 На попречном профилу уцртати постојећи-геодетски снимљени профил водотока и 
пројектовани профил водотока, ради утврђивања тачног положаја линијског објекта. 
8.6. У случају да је снимљена кота дна водотока испод пројектоване коте, горњу ивицу 
заштите линијског објекта поставити у односу на најнижу снимљену коту дна водотока.  
8.7. У случају да је снимљени габарит водотока већи од пројектованог, усвојити постојећу 
ширину водотока у нивоу терена као меродавну. 
8.8. Укрштање линијског објекта са водотоком  на локацији уз пропуст/мост,  пројектовати на 
удаљености најмање 5,0 m од пропуста, према условима датим у тачкама 8.3., 8.6. и 8.7. 
8.9. У случају паралелног вођења инсталације са водотоком, постављање линијског објекта 
на водном земљишту, паралелно са водотоком,  пројектовати тако да се траса инсталације 
води по линији границе парцеле водног земљишта (парцела водотока), одн. унутар парцеле 
водног земљишта, на одстојању највише до 1,0 m и да је управно растојање између трасе 
инсталације и обале водотока најмање 5,0m у грађевинској зони, одн. 10,0m у 
ванграђевинској зони. 
8.9.1. Постављање линијског објекта изван парцеле водног земљишта, паралелно са 
водотоком,  пројектовати тако да је управно растојање између трасе инсталације и  обале 
водотока најмање 5,0m у грађевинској зони, односно 10,0m у ванграђевинској зони. 
8.10. Трасу линијског објекта у зони водног земљишта, видно обележити прописаним 
ознакама изван радно-инспекционе стазе са назначеним местом и правцем укрштања и 
ознаке редовно одржавати. 
8.11. Након изградње предметних објеката у зони водних објекта, геодетски снимити 
изведено стање и картирати у надлежном катастру. 

9. Техничко решење трафостанице мора садржати све мере заштите од неконтролисаног 
испуштања трафо уља из трансформатора, начин прикупљања испуштеног и искоришћеног 
уља. У случају било каквог изливања трафо уља и у случају хаварије, предвидети мере за 
безбедно уклањање уља, према прописима о заштити површинских и подземних вода. 

10. У све површинске и подземне воде, забрањено је  испуштати било какве воде осим условно 
чистих атмосферских и пречишћених отпадних вода које обезбеђују одржавање минимално 
доброг еколошког статуса (II класа воде) реципијента, према Уредби о класификацији вода и 
које задовољавају граничне вредности прописане  Уредбом о граничним вредностима емисије 
загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање. 

11. Техничком документацијом испоштовати хидрографске податке дате Мишљењем број 922-1-
89/2020 од 06.05.2020. године, Републички хидрометеоролошки завод, Београд: 
11.1. Карактеристични рачунски протоци Дунава (узводно од улива Тисе): 
-стогодишња велика вода....................................................Q1%=9500m/s, 
-педесетогодишња велика вода............................................Q2%=8900m/s, 
-средње воде......................................................................Qsr =2800m/s, 
-минимални средњи месечни проток-обезбеђености 95%.......Qmin 95%=1274m/s. 
11.2. Карактеристични рачунски протоци Тисе: 
-стогодишња велика вода....................................................Q1%=4230m/s, 
-педесетогодишња велика вода............................................Q2%=3880m/s, 
-средње воде......................................................................Qsr =800m/s, 
-минимални средњи месечни проток-обезбеђености 95%.......Qmin 95%=144m/s. 
11.3. Карактеристични осмотрени нивои Дунава у профилу х.с. Сланкамен: 
-минимална кота нивоа........................................................Zmin=69.03mnm, 
-просечна кота нивоа..........................................................Zsr=72.61mnm, 
-максимална кота нивоа.......................................................Zmax=77.62mnm. 
Карактеристични осмотрени нивои Дунава дати су из стручне документације Завода на 
основу података за х.с. Сланкамен, која се налази узводно од улива Тисе у Дунав, за период 
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рада након изградње акумулације ХЕ Ђердап 1 (од 1972. године), уз напомену да максимална 
кота нивоа (забележена 2006. године) представља апсолутни максимум за период осматрања 
од 1923. године. 
11.3. Спровести потребне хидрауличке прорачуне за усвојене меродавне протоке из услова 
11.1., 11.2. и 11.3. 
11.4. Захватање воде вршити тако да непосредно низводно од водозахвата буде обезбеђен 
усвојени меродавни проток малих вода из предходних услова. 
11.5. Пројектом предвидети мере заштите стабилности обала, регулационих и других 
грађевина у зони предметног објекта. 
11.6. Објекте пројектовати тако да се не наруши геометрија речног корита и да се не 
погорша режим отицања великих вода на предметној деоници реке. 
11.7. Пројектом предвидети мере за спречавање нагомилавање леда у зони предметног 
објекта.  

12. Техничком документацијом предвидети таква техничка решења и технологију извођења 
радова да за време извођења радова и током експлоатације објеката не дође до угрожавања 
постојећег стања водног режима и водних објеката и загађења површинских и подземних 
вода. 

13. Након извођења радова, извршити чишћење градилишта од преосталог грађевинског 
материјала или земље из ископа, односно  водне објекте и водно земљиште довести у 
функционално стање. Сва евентуална оштећења водних објеката проузрокована извођењем 
радова, инвеститор је у обавези да у најкраћем року санира о сопственом трошку без права 
надокнаде трошкова, а према захтевима стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад. 

14. Обавеза инвеститора је да за коришћење водног земљишта над којим право управљања има 
ЈВП Воде Војводине, регулише имовинско-правне односе са ЈВП Воде Војводине. 

15. Обавеза инвеститора је да писменим путем обавести ЈВП Воде Војводине Нови Сад о почетку 
извођења радова, ради праћења радова са становишта њиховог утицаја на водни режим, 
водне објекте и квалитет подземних и површинских вода. 

16. Након изградње објекта и прибављања Извештаја о испуњености услова из водних услова и 
водне сагласности за издавање водне дозволе, прибавити водну дозволу у складу са чланом 
122 Закона о водама и важећим подзаконским актима. 

 
 
                                                     О б р а з л о ж е њ е 
 
 
Подносилац захтева Општинска управа Инђија,  Одељење за урбанизам, комунално стамбене 
послове и заштиту животне средине, у име Oпштине Инђија, поднела је електронским путем 
захтев број ROP-IND-5530-LOC-1/2020 и интерни број 353-29/2020-IV-02 од 12.03.2020. године, 
за водне услове за изградњу Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“, на катастарским 
парцелама број 959, 984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 1190, 1191, 1243, 
1621/1, 1620, 1621/2, 1692 К.О. Стари Сланкамен и 1014, 2023/3, 2023/22, 2028, 2030/15, 
2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 2035/2, 2035/1, 2036/1, 2037, 2037/2, 2037/1, 2038, 2039, 
2043/69, 2043/59, 2046/49, 2047/16, 2083/1, 2083/2, 2085, 2092, 2162, 2165, 2192, 2227, 2228, 
2288, 2329, 2331, 2341, 2407, 2410, 2440, 2548, 2549, 2550, 2551, 2590, 2631, 2665, 2699, 2747, 
2736/1, 2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 3677 К.О. Нови Сланкамен. У писарници покрајинских 
органа захтев је заведен под бројем 104-325-345/2020-04 од 30.04.2020. године.  
 
Водни услови урађени су на основу следеће документације: 

1. Мишљење у поступку издавања водних услова број II-444/5-20 од 15.05.2020. године, ЈВП-
а „Воде Војводине“, Нови Сад; 

2. Информација о локацији број 35-2-113/2020-IV-02 од 27.04.2020. године, Општина Инђија, 
Општинска управа, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту 
животне средине; 
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3. Копија катастарских планова водова, Р=1:2500, издате од стране РГЗ-а, Сектор за катастар 
непокретности-Одељење за катастар водова Нови Сад, број 956-01-302-3152/2020 од 
09.03.2020. године; 

4. Мишљење број 922-1-89/2020 од 06.05.2020. године, Републички хидрометеоролошки 
завод, Београд; 

5. Мишљење број 325-05-0001/144/2020-02 од 07.05.2020. године, Агенција за заштиту 
животне средине, Београд; 

6. Идејно решење подсистема за наводњавање Стари Сланкамен, број 31/19/118/04-СС-ИДР, 
Свеска 0 - Главна свеска, Свеска 1 - Пројекат инжењерског објекта, Свеска - 2 - Пројекат 
конструкције, Свеска 3 - Пројекат хидротехничких инсталација, Свеска 4 - Пројекат 
електроенергетских инсталација, Свеска 6 - Пројекат машинских инсталација из јануара 
2020. године, ИВ Јарослав Черни, Београд. 
 

На основу приложене документације констатовано је следеће: 
Предмет водних услова је изградња Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“, на 
катастарским парцелама број 959, 984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 1190, 
1191, 1243, 1621/1, 1620, 1621/2, 1692 К.О. Стари Сланкамен и 1014, 2023/3, 2023/22, 2028, 
2030/15, 2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 2035/2, 2035/1, 2036/1, 2037, 2037/2, 2037/1, 2038, 
2039, 2043/69, 2043/59, 2046/49, 2047/16, 2083/1, 2083/2, 2085, 2092, 2162, 2165, 2192, 2227, 
2228, 2288, 2329, 2331, 2341, 2407, 2410, 2440, 2548, 2549, 2550, 2551, 2590, 2631, 2665, 2699, 
2747, 2736/1, 2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 3677 К.О. Нови Сланкамен. 
Подсистем обухвата око 2.310 хектара. 
Земљиште лежи на високом терену изнад десне обале Дунава, наоко 15 km североисточно од  
Инђије. 
Пројектом се сагледава основна инфраструктура система за наводњавање, тј. транспорт воде 
захваћене из Дунава, до резервоара, помоћу главног цевовода (I фаза) и цевоводи дистрибутивне 
мреже, од резервоара до крајњих корисника (II фаза).  
Објекти подсистема „Стари Сланкамен“ обрађени су са адекватним текстуалним, нумеричким и 
графичким поглављима у припадајућим свескама и то: Свеска 2 – Пројекат конструкције (пумпна 
станица на Дунаву и резервоар са затварачницом и пумпном станицом), Свеска 3 –Пројекат 
хидротехничких инсталација (главни цевовод и цевоводи дистрибутивне мреже), Свеска 4 – 
Пројекат електроенергетских инсталација (пумпна станица на Дунаву и резервоар са 
затварачницом и пумпном станицом), Свеска 6 – Пројекат машинских инсталација (пумпна 
станица на Дунаву и резервоар са затварачницом и пумпном станицом). 
Хидромодул подсистема „Стари Сланкамен“ добијен прорачунима, износи 0,45L/s/ha. Количина 
воде за захватање потребна за површину од 2.310 ha износи 1.030 L/s, па је та вредност 
послужила за димензионисање хидро-машинске и електро опреме, као и објеката система за 
наводњавање. 
Анализе хидролошких параметара урађене су на основу података прикупљених на хидролошкој 
станици „Сланкамен“.  
Рад система за наводњавање базира се на: 
- пумпању воде из Дунава, и њеном транспорту помоћу главног цевовода до резервоара на вишем 
терену, 
- дистрибуцији воде из резервоара до корисника. 
Полагања свих цевовода планира се дуж атарских путева, у складу са Просторним планом 
општине Инђија. 
Главни цевовод се полаже испод атарског пута који повезује дунавску обалу (потес Заград) и 
виши терен (потес Воларско поље). 
Цевовод се изводи као јединствени објекат (једна деоница), без успутних потрошача. Укупна 
дужина цевовода је око 1.500 m, а гради се од цеви унутрашњег пречника 1.000 mm, што је 
резултат иницијалних хидрауличких прорачуна. Максимални радни притисак је до 17 bar. 
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Цевоводи дистрибутивне мреже биће полагани испод атарских путева који пролазе предметним 
подручјем у обухвату подсистема „Стари Сланкамен“. 
Укупна дужина дистрибутивне мреже је око 45 km, а чине је цеви пречника од DN 50 mm па на 
више. Већи део дистрибутивне мреже служи гравитационом снабдевању корисника, а само на 
мањем делу неопходно је додатно пумпање ради достизања притисака неопходних за правилан 
рад уређаја за наводњавање. 
Саставни део дистрибутивне мреже биће хидранти за прикључење корисника, са водомерима за 
мерење потрошње воде. 
Положај објекта пумпне станице дефинисан је имајући у виду трасу потисног цевовода. Погодна 
локација пронађена је на парцели 1692 К.О. Стари Сланкамен, оквирно на стационажи 1+212 km 
Дунава. Пумпна станица је самосталан објекат у небрањеном подручју, који ће се градити по 
методи отвореног бунара („кесон“). Није потребно насипање терена ни изградња приступне рампе 
изнад 100-годишњег водостаја јер је у већем делу године могућ несметан приступ кретањем у 
нивоу постојећег терена. За приступ до објекта градиће се само једноставан сервисни пут. 
Улога резервоара у подсистему „Стари Сланкамен“ је изравнање дневних неравномерности у 
потрошњи. Разлог што резервоар нема улогу у акумулисању воде за дуже временске периоде су 
изузетно велике количине потребне за заливање пољопривредних површина у границама 
подсистема. Предвиђен један једнокоморни резервоар, дужине 105 и ширине 38m. Комора је 
разделним зидом подељена на два дела, чиме је обезбеђено стално кретање воде, од излива из 
главног цевовода до захвата дистрибутивних цевовода. Максимална дубина воде у резервоару 
биће у распону 4 до 6 m, са надвишењем зидова изнад воде од 0,5m. Надвишење зидова 
резервоара у односу на парцелу и оближњи пут било би највише 3m. Приступ парцели на којој је 
резервоар 1187/2 К.О. Стари Сланкамен могућ је директно са атарског пута. Саставни део 
резервоара је пумпна станица, у коју се, осим главног цевовода и арматуре за регулацију, 
смештају и пумпни агрегати за све кориснике у овом подсистему. Пумпна станица је такође на 
парцели 1187/2 К.О. Стари Сланкамен. 
Карактеристике главних агрегата у пумпној станици на Дунаву: 
Комплетна количина воде потребна за подсистем „Стари Сланкамен“ пумпа се из Дунава до 
резервоара. Значајна количина воде и висински положај резервоара условљавају велику снагу, 
те је због тога усвојено решење са четири пумпна агрегата. 
Карактеристике главних агрегата у пумпној станици на Дунаву: 
-Укупан капацитет: 1.030 L/s  
-Број пумпи: 4  
-Режим рада: 4+0 (све радне, нема резервних)  
-Капацитет једне пуме: 258 L/s  
-Напор пумпи: Hmax – Hmin + h = 125 – 70 + 10 = 65 m  
-Инсталисана снага пумпи: 938 kW. 
Карактеристике агрегата у резервоару: 
-Укупан капацитет: 1.030 L/s  
-Број пумпи: 4  
-Режим рада: 4+0 (све радне, нема резервних)  
-Капацитет једне пуме: 258 L/s  
-Напор пумпи: 60 m  
-Инсталисана снага пумпе: 866 kW. 
Поред наведених пумпних агрегата пројектом ће бити обухваћен и систем заштите од 
хидрауличког удара. 
 
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство, у оквиру својих 
надлежности, дао је водне услове, у складу са одредбама чл. 113-118 Закона о водама 
(„Службени гласник РС", број 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018-др.закон). 



 
 

 8 / 8 
 

Одредбом члана 117 став 1 Закона о водама, објекат је сврстан под тачку 12) хидромелиорациони 
систем за наводњавање преко 50ha. На основу члана 43 истог Закона, у смислу водне делатности, 
у питању је коришћење вода и заштита вода од загађивања. 

Локација припада сливу реке Дунав и водном подручју Дунав. 
 
Услови наведени у Мишљењу ЈВП-а „Воде Војводине“ из Новог Сада су прихваћени. Мишљење је 
обавезан прилог у складу са одредбама члана 118 став 6 Закона о водама. 
 
Услови су дати у складу са одредбама Закона о водама, смерницама из Водопривредне основе РС 
(„Службени гласник РС", број 11/02), Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС", 
број 72/2009, 81/2009-исп., 64/2010-ус, 24/2011, 121/2012, 42/2013-ус, 50/2013-ус, 98/2013-ус, 
132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019-др. закон и 9/2020) и пратећим подзаконским 
актима. 
 
Водни услови су уведени у уписник водних услова овог Секретаријата за водно подручје Дунав 
под редним бројем 359 од 15.05.2020. године, у складу са Правилником о садржини, начину 
вођења и обрасцу водне књиге („Службени гласник РС“, број 86/10).  
 
 
 
 

ПО ОВЛАШЋЕЊУ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРА 
                                                                     В.Д. ПОМОЋНИК СЕКРЕТАРА 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                      _______________________________ 
 

                                                                                Мирослав Дуњић 

 

 

 

 Доставити: 
- Инвеститору: Oпштина Инђија, путем Општинске управе Инђија,  Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и 
заштиту животне средине (електронски) 
- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичкој дирекцији за воде, Нови Београд, Булевар 
уметности 2а (електронски) 
- ЈВП-у „Воде Војводине“, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 25 (електронски) 
- Надлежном водном инспектору (електронски) 
- Водној књизи 
- Архиви 
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Број: 03-980/2 
Бр. из обједињене процедуре: ROP-IND-5530-LOC-1/2020                                                            
Датум: 15.05.2020. 

Општина Инђија 
Општинска управа 

Одељење за урбанизам,  
комунално-стамбене послове  
и заштиту животне средине 

Цара Душана 1, 
22320 Инђија 

 
 

Покрајински завод за заштиту природе, Нови Сад, Радничка бр.20а, на основу чланова 9. 
и 102. став 1. тачка 10. и 103. Закона о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 
36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016 и 95/2018), чланова 136 и 141. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр.18/2016 и 95/2018), као и члана 2. 
Правилника о висини и начину обрачуна и наплате накнаде за издавање акта о условима 
заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 110/2013), решавајући по захтеву 
Одељења за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине 
Општинске управе Општине Инћија (бр. 353-29/2020-IV-02 од дана 30.04.2020. године и 
бр. обједињене процедуре ROP-IND-5530-LOC-1/2020), помоћник директора Горан 
Крнчевић по овлашћењу директора бр.06-3015 од 29.10.2018. године, доноси: 

 
 

РЕШЕЊЕ 

о условима заштите природе 

I.  за потребе изградње Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ на 
предметним катастарским парцелама издају се следећи услови заштите природе: 
1. У циљу обезбеђења биолошке и предеоне разноврсности агроекосистема и 
доброг еколошког статуса/потенцијала површинских вода, обезбедити заштиту 
земљишта и постојеће каналске мреже за одводњавање од загађења:  

1.1. успостављањем континуалних приобалних вегетацијских тампон појасева уз канале 
(нпр. уз постојећи водоток Комаревац). Ширина ових појасева треба да обезбеђује 
смањење дифузног загађења са околних парцела: 

 Тампон појас канала треба да има травну вегетацију у ширини од најмање 4 m 
који се одржава редовним кошењем. Ако се покаже потреба за формирањем 
тампон појаса ширег од 8 m, између травног појаса и обрађених површина 
планирати високо зеленило. Приликом планирања избегавати ефекат 
повећања засипања канала под дејством високог зеленила: максималну висину 
зеленила одредити у зависности од растојања високог зеленила од канала и у 
складу са интензитетом еолске ерозије. 

 Формирање тампон појасева треба да буде саставни део пројектне 
документације. Озелењавање треба да се остварује паралелно са изградњом 
система за наводњавање.  

1.2. Резервисати простор за подизање вишеспратних ветрозаштитних појасева, у 
складу са потребама заштите пољопривредног земљишта од еолске ерозије.  
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1.3. Током планирања вегетације заштитних појасева: 
 забрањено је сађење инвазивних врста у простору зелених појасева, а током 
уређења, одстранити евентуално присутне самоникле јединке инвазивних 
врста (списак инвазивних врста дат је у Образложењу);  

 Обезбедити што већи проценат (најмање 50%) аутохтоних врста, првенствено 
за спрат жбуња (списак аутохтоних врста дат је у Образложењу); 

2. Ради очувања континуитета и проходности приобалног појаса међународног 
еколошког коридора Дунава: 

2.1. У зонама водопривредних објеката (црпних станица) применити техничка 
решења којима се обезбеђује континуитет травне вегетације приобалног појаса и 
проходност терена за слабо покретљиве ситне животиње; 

2.2. Уређењем простора око постојећих и планираних објеката уз обалу, 
дефинисањем правила озелењавања и удаљености објеката од обале, као и 
дефинисањем типова ограда уз обалу (забрана изградње ограда непроходних за 
ситне животиње, уз примену еколошки прихватљивих елемената са отворима 
већим од 10 cm) обезбедити проходност обале водотокова за ситне животиње. 

3. Ради заштите дивљих врста (укључујући и заштићене и строго заштићене врсте) 
подручја:  

3.1. Применом одговарајућих заштитних средстава (решетке, мреже и сл., пречника 
не већег од 6 mm) спречити усисавање ситних водених и мочварних организама. 
3.2. Електроводне објекте и инфраструктуру изоловати и обележити тако да се на 
минимум сведе могућност електрокуције (страдања услед удара струје) и колизије 
(механичког удара у жице) летећих организама: носаче изолатора изоловати 
пластичним навлакама, изолаторе поставити на носаче у положају на доле, а жице 
обележити на упадљив начин; 
3.3. Избегавати директно осветљење обале и применити одговарајућа техничка 
решења заштите водотока од утицаја светлости, применом одговарајућих планских 
и техничких решења (смањена висина светлосних тела, усмереност светлосних 
снопова према саобраћајницама и објектима, примена посебног светлосног спектра 
на осетљивим локацијама, ограничавање трајања осветљења на прву половину 
ноћи и сл.). Применити засторе којима се спречава расипање светлости према 
небу; 

4. Током радова: 
4.1. приликом постављања подземних инсталација уклоњен хумусни слој користити 
за санацију након завршетка радова. 
4.2. забрањено је отварање позајмишта и одлагање отпадног материјала на 
отвореном, као и постављање било каквих привремених објеката за потребе 
изградње на зеленим површинама; 
4.3. није дозвољено паркирање, претакање горива или сервисирање механизације 
на природним стаништима и на зеленим површинама; 
4.4. у случају акцидентног изливања загађујућих материја на простор природног 
добра или у зони утицаја, загађени слој земљишта мора се хитно отклонити и исти 
ставити у амбалажу која се може празнити само на, за ту сврху, предвиђеној 
локацији, изван природног добра. На место акцидента нанети нови, незагађени слој 
земљишта. Услове за ревитализацију простора тражити од овог Завода.  

5. У циљу рационалне потрошње воде и избегавања негативних еколошких и 
производних последица израдити годишње планове потреба за водом којима ће се 
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дозирање воде дефинисати за све предметне парцеле у складу са потребама 
пољопривредних култура, педолошким карактеристикама, расположивој количини воде 
за наводњавање, тренутним климатским карактеристикама, влажности земљишта и др; 
6. Пронађена геолошка и палеонтолошка документа (фосили, минерали, кристали и 
др.) која би могла представљати заштићену природну вредност, налазач је дужан да 
пријави надлежном Министарству у року од осам дана од дана проналаска, и 
предузме мере заштите од уништења, оштећивања или крађе.  

7. Изградњу објеката и инфраструктуре усагласити са свим важећим прописима како би 
се обезбедила заштита земљишта, воде и ваздуха. 

 II. Подносилац захтева је дужан да предметни пројекат изведе у складу са 
издатим условима из тачке I. овог решења; 
 III. Уколико подносилац захтева у року од две године од дана достављања 
акта не отпочне радове и активности за које је акт о условима заштите природе издат, 
дужан је да прибави нови акт. Такође, уколико дође до измена захтевом наведених 
активности, или промене локације/подручја, носилац активности дужан је да поднесе 
Покрајинском заводу за заштиту природе нов захтев за издавање акта о условима 
заштите природе; 
 IV. Ово решење не ослобађа обавезе подносиоца захтева да прибави и друге 
услове, дозволе и сагласности поредвиђене позитивним прописима; 
   

      

Образложење 
Одељење за урбанизам, комунално стамбене послове и заштиту животне средине 
Општинске управе Општине Инћија, обратило се Покрајинском заводу за заштиту 
природе Захтевом бр. 353-29/2020-IV-02 од дана 30.04.2020. године и бр. обједињене 
процедуре ROP-IND-5530-LOC-1/2020 за издавање услова заштите природе за 
потребе изградње Подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“ на предметним 
катастарским парцелама бр. 959, 984, 1004, 1057, 1078, 1138/1, 1138/2, 1186/1, 1187/2, 
1190, 1191, 1243, 1621/1, 1620, 1621/2, 1692 КО СТАРИ СЛАНКАМЕН и катастарске 
парцеле бр. 1014, 2023/3, 2023/22, 2028, 2030/15, 2032/25, 2033, 2034/2, 2034/1, 
2035/2, 2035/1, 2036/1, 2037, 2037/2, 2037/1, 2038, 2039, 2043/69, 2043/59, 2046/49, 
2047/16, 2083/1, 2083/2, 2085, 2092, 2162, 2165, 2192, 2227, 2228, 2288, 2329, 2331, 
2341, 2407, 2410, 2440, 2548, 2549, 2550, 2551, 2590, 2631, 2665, 2699, 2747, 2736/1, 
2766/2, 2767/2, 2780, 2792, 3676, 3677 КО НОВИ СЛАНКАМЕН. 

На основу увида у Регистар заштићених природних добара који води овај Завод, 
утврђено је да се унутар граница предметног подручја налазе:  

- станишта заштићених и строго заштићених дивљих врста од националног 
значаја:  

 ознака: IND15а,b, назив: "Ива Сурдук ка Сланкамену", категорије станишта: 
листопадне шуме сувих терена,  

 ознака: IND16a, назив: "Дунавски лесни отсек", категорије станишта:  
песковите речне обале, реке и потоци; 

 ознака: STP01а, назив: "Дунавски лесни одсек", категорије станишта: степе 
на лесу. 

Станишта припадају подручју планираном за заштиту „Дунавски лесни одсек од 
Сурдука до Старих Бановаца“. Подручје је планирано за заштиту Средњерочним 
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програмом заштите природних добара 2011-2020 године Покрајинског завода за 
заштиту природе. 

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 од 20.1.2010. “Сл. 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, „Сл. 
гласник РС“, 35/2010). 

- Еколошки коридор - Дунав је међународни еколошки коридор утврђен Уредбом 
о еколошкој мрежи ("Службени гласник РС", бр.102/2010; (локација црпне 
станице).  

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 (Уредба о еколошкој мрежи -  објављена у 
"Службеном гласнику РС", бр. 102/2010 од 30.12.2010. године). Актом о утврђивању 
еколошке мреже прописане су, између осталих, следеће мере: 1) забрањено је 
уништавање и нарушавање станишта као и уништавање и узнемиравање дивљих 
врста; 3) забрањена је промена морфолошких и хидролошких особина подручја од 
којих зависи функционалност коридора; 4) планирањем намене површина, као и 
активним мерама заштите очувати и унапредити природне и полуприродне елементе 
коридора у складу са предеоним и вегетацијским карактеристикама подручја; 6) 
предузети мере којима се обезбеђују спречавање, односно смањење, контрола и 
санација свих облика загађивања; 

Чланом 17, Закона о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 
91/2010 - испр. и 14/2016 и 95/2018, у даљем тексту Закон), заштита екосистема (међу 
којима су и водени и агро екосистем) остварује се очувањем њиховог природног састава, 
структуре, функције, путем спровођења одговарајућих мера и активности на њиховој 
заштити, унапређењу и одрживом коришћењу. Очување биолошке и предеоне 
разноврсности станишта унутар агроекосистема (Члан 18, Закона) и других 
неаутономних и полуаутономних екосистема спроводи се првенствено очувањем и 
заштитом рубних станишта, живица, међа, појединачних стабала, групе стабала, бара и 
ливадских појасева, као и других екосистема са очуваном или делимично измењеном 
дрвенастом, жбунастом, ливадском или мочварном вегетацијом. Приликом укрупњавања 
пољопривредног земљишта мора се водити рачуна о очувању постојећих и стварању 
нових рубних станишта ради обезбеђења биолошке и предеоне разноврсности 
екосистема.Приобални појас вегетације са једне стране игра улогу биофилтра, значајно 
смањујући дифузно загађење површинских вода. Травна вегетација обале представља 
кључни ресурс врстама плитких низијских вода (бескичмењаци, водоземци и гмизавци) 
чије присуство обезбеђује стабилност водених екосистема, побољшавајући процесе 
кружења материје и енергије (тзв. самопречишћавање вода). 

Коришћењем система за наводњавање омогућује се интензивније коришћење 
пољопривредног земљишта, чиме расте угроженост природних ресурса, нарочито 
површинских вода и пољопривредног земљишта. Еутрофикација води замуљењу 
постојећих система канала за одводњавање и повећању трошкова одржавања каналске 
мреже. Загађење вода каналске мреже предметног простора у периодима одводњавања 
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доприноси погоршању квалитета вода канала основне каналске мреже чиме се угрожава 
квалитет воде за остале кориснике.  

Хидромелиорациона каналска мрежа повезује раздвојена природна станишта 
аграрног предела. Делови ове мреже обухватају и деонице малих природних 
водотокова, који су плански интегрисани у систем. Осим за одводњавање, проток воде 
обезбеђује миграцију водоземцима, чије су популације након хидромелиорационих 
захвата остале изоловане у малим оазама блиско – природних станишта (забарене 
депресије, меандри, тршћаци), укључене у Еколошку мрежу Србије. Чланом 7. 
Правилника о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста 
биљака, животиња и гљива, заштита и очување строго заштићених и заштићених 
дивљих врста спроводи се предузимањем мера и активности на управљању 
популацијама, међу којима је на првом месту заштита станишта.  

Члан 99. Закона упућује извођача радова на поступање у случају проналажења 
геолошких или палеонтолошких докумената која би могли представљати заштићену 
природну вредност. 

И у важећој законској регулативи из области вода, тачније члану 10. Закона о водама 
("Сл. гласник РС" бр. 30/10, 93/12 и 101/16, 95/2018 и 95/2018 - др. закон), се наводи да 
се водно земљиште користи на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални 
екосистем и не ограничавају права других, и то за изградњу водних објеката и 
постављање уређаја намењених уређењу водотока и других вода, одржавање корита 
водотока и водних објеката, спровођење мера заштите вода, спровођење заштите од 
штетног дејства вода и остале намене, утврђене законом о водама. На основу члана 61. 
Закона о водама коришћење пољопривредног земљишта треба да се одвија у складу са 
захтевима антиерозионог уређења земљишта, а током пројектовања неопходно је 
створити услове за заштитне радове.  

У складу са Конвенцијом о биолошкој разноврсности, дужни смо да спречавамо 
уношење и контролишемо или искорењујемо „оне стране врсте које које угрожавају 
природне екосистеме, станишта или (аутохтоне) врсте“.  

На подручју Панонског биогеографског региона сматрају се инвазивним следеће 
биљне врсте: циганско перје (Asclepias syriaca), јасенолисни јавор (Acer negundo), кисело 
дрво (Ailanthus glandulosa), багремац (Amorpha fruticosa), западни копривић (Celtis 
occidentalis), дафина (Eleagnus angustifolia), пенсилвански длакави јасен (Fraxinus 
pennsylvanica), трновац (Gledichia triachantos), жива ограда (Lycium halimifolium), 
петолисни бршљан (Parthenocissus inserta), касна сремза (Prunus serotina), јапанска 
фалопа (Reynouria syn. Fallopia japonica), багрем (Robinia pseudoacacia), сибирски брест 
(Ulmus pumila). 

Принцип интегралне заштите животне средине је дефинисан Чланом 21. Закона о 
заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 
72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - 
др. закон): "Заштита природних вредности остварује се спровођењем мера за очување 
њиховог квалитета, количина и резерви, као и природних процеса, односно њихове 
међузависности и природне равнотеже у целини". Очување биодиверзитета природних и 
културних предела условљено је задовољавајућем квалитетом средине у ширем 
окружењу природних станишта. У циљу заштите квалитета животне средине, поштовати 
следеће законске захтеве (чл. 9.): 

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

- природне вредности користе се под условима и на начин којима се обезбеђује 
очување вредности геодиверзитета, биодиверзитета, заштићених природних добара и 
предела, 

- непостојање пуне научне поузданости не може бити разлог за непредузимање 
мера спречавања деградације животне средине у случају могућих или постојећих 
значајних утицаја на животну средину. 

На основу изнетих констатација донети су услови као у диспозитиву. 

Сходно Члану 18. Закона о републичким административним таксама ("Сл. гласник 
РС", бр. 43/2003, 51/2003 - испр., 61/2005, 101/2005 - др. закон, 5/2009, 54/2009, 
50/2011, 70/2011 - усклађени дин. изн., 55/2012 - усклађени дин. изн., 93/2012, 47/2013 
- усклађени дин. изн., 65/2013 - др. закон, 57/2014 - усклађени дин. изн., 45/2015 - 
усклађени дин. изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 - усклађени дин. изн., 61/2017 - 
усклађени дин. изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 - усклађени дин. изн, 95/2018 и 
38/2019 - усклађени дин. изн. 86/2019 и 90/2019 – испр.), органи и организације 
аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе ослобођени су од 
плаћања таксе. 

У складу са чланом 4 Правилника о висини и начину наплате таксе за издавање акта о 
условима заштите природе („Сл, гласник РС“, бр. 110/2013), органи локалне 
самоуправе су ослобођени плаћања таксе за издавање Решења о условима.   

Поука о правном леку:  
Против овог решења може се изјавити жалба Покрајинском секретаријату за 

урбанизам и заштиту животне средине у року од 15 дана од дана достављања Решења, 
уз доказ о уплати Републичке административне таксе у износу од 480,00 динара на 
текући рачун бр. 840-742221843-57, позив на број 59013 по моделу 97. 
 

Решено у Покрајинском заводу за заштиту природе, под бројем 03-980/2 дана 
15.05.2020. године. 

 

Помоћник директора: 
 

  

Горан Крнчевић 

по Одлуци о овлашћењу 

 бр. 06-3015 од 29.10.2018. 
Доставити: 

- наслову 
- архиви 
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Република Србија 
Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре 
Дирекција за водне путеве 
Београд, Француска 9 
Број: 11/158-1 
Датум: 03.06.2020. године 

ОПШТИНСКА УПРАВА ИНЂИЈА 
Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине 

 

Предмет: Услови за пројектовање са аспекта безбедности водног саобраћаја на 
међународним и међудржавним водним путевима, за потребе издавања 
локацијских услова за изградњу подсистема за наводњавање „Стари 
Сланкамен“ 

Веза: Ваш број: ROP-IND-5530-LOCH-2/2020 од 22.05.2020. године 

Дирекција за водне путеве, на основу чл. 37. Закона о пловидби и лукама на унутрашњим 
водама („Сл. гласник РС“ бр. 73/10, 121/12, 18/15, 96/15, 92/16, 104/16, 113/17, 41/18, 95/18, 
37/19 и 9/20) решавајући по захтеву подносиоца захтева, ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИНЂИЈА, 
у име општине Инђија, за издавање локацијских услова за изградњу подсистема за 
наводњавање „Стари Сланкамен“, доставља податке и услове за пројектовање са 
аспекта безбедности водног саобраћаја на међународном водном путу - река Дунав. 
Захтев је у Дирекцији за водне путеве заведен дана 22.05.2020. године под бр. 11/158. 

Техничко решење предвиђено ИДР-ом 
Уз захтев је достављено Идејно решење подсистема за наводњавање „Стари Сланкамен“, 
које је урађено од стране Института за водопривреду „Јарослав Черни“ АД из Београда, под 
бројем 31/19/118/04-СС-ИДР-1/2 (јануар 2020.г.). Површине обухваћене подсистемом за 
наводњавање „Стари Сланкамен“ снабдеваће се водом из реке Дунав. Положај објекта 
пумпне станице дефинисан је у складу са трасом потисног цевовода. Пумпна станица је 
самосталан објекат у небрањеном подручју, који ће се градити по методи отвореног бунара 
(„кесон“). Величина пумпне станице је максималних димензија 20×20 m. У зони самог 
објекта пумпне станице биће изведено проширење у виду платоа на самом крају сервисног 
пута, максималних димензија до 20×20 m. Овај манипулативни простор служи за прилаз и 
оријентисање возила испод дизалице, ради уношења и изношења опреме из објекта. 
Водозахват ће се градити од бетонских цеви, унутрашњег пречника до 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. На уласку у водозахват биће постављена уливна глава са решетком на 
улазу, ради спречавања уласка вученог речног наноса у црпилиште. Како је наведено у 
достављеном идејном решењу, кота горње плоче уливне главе биће једнака минималном 
радном водостају 71,20 mnm. У зони пумпне станице, испред предње стране зграде, биће 
изведено проширење у виду платоа, димензија 20×6 m. Овај манипулативни простор служи 
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за прилаз и оријентисање возила испод дизалице, ради уношења и изношења опреме из 
објекта. Захваћена вода из Дунава се пумпа у резервоар, и даље до корисника. 
Увидом у Идејно решење констатовано је да се предвиђена пумпна станица са водозахватом 
за подсистем за наводњавање „Стари Сланкамен“ налази на десној обали реке Дунав на 
стационажи km 1211+750. У складу са захтевом, достављамо вам податке и услове Дирекције 
за водне путеве за предметни захтев, са аспекта безбедности водног саобраћаја на 
међународном водном путу реке Дунав. 

Пловни пут 

На основу чл.2. Уредбе о одређивању међународних и међудржавних водних путева 
(„Сл.гласник РС“ бр. 109/16 и 68/19) и чл.2. Уредбе о категоризацији међународних и 
међудржавних водних путева („Сл.гласник РС“ бр. 109/16 и 68/19), река Дунав на предметној 
деоници има статус има међународног водног пута, категорије VIc. 

Захтеване вредности параметара габарита пловног пута, према најновијим Препорукама 
Дунавске комисије (ДК/СЕС 77/11), за предметну деоницу су: 

Параметар габарита пловног пута категорија 
VIc 

Mинимална дубина пловног пута у односу на ниски успорени 
пловидбени ниво (ЕN), без резерве 

2,5m 

Mинимална ширина пловног пута 120÷150m 

Mинимални радијус кривине пловног пута 800÷1000m 

Mинимална висина пловидбеног отвора моста у односу на високи 
пловидбени ниво (ВПН) 9,5m 

Минимална ширина пловидбеног отвора моста (са хоризонталном 
доњом ивицом конструкције) 150m 

Минимална ширина пловидбеног отвора код лучних мостова, по 
тетиви лука (уз поштовање прописаног најмањег растојања између 
стубова моста) 

120m 

Минимална висина зазора испод каблова и високонапонских 
далековода до 110КW, у односу на ВПН (oва висина се увећава по 
1cm за сваки киловат изнад 110КW) 

19,0m 

Положај пловног пута у предметној зони реке Дунав је приказан на пловидбеној карти 
Дунава, која је доступна на интернет презентацији Дирекције за водне путеве: 
http://www.plovput.rs/elektronske-plovidbene-karte и дат је као прилог ових услова у dwg 
формату. 

Меродавни водостаји 
За разматрану деоницу релевантна је водомерна станица Сланкамен („0“=69,68 mnm) на km 
1216+020 на десној обали реке Дунав, са следећим карактеристичним пловидбеним нивоима: 

– Ниски пловидбени ниво (ЕN) .................................................................................... 70,85 mnm 
– Високи пловидбени ниво (ВПН) ............................................................................... 75,91 mnm 

На локацији предметног објекта на km 1211+750 реке Дунав, меродавни су следећи 
пловидбени нивои: 
– Ниски пловидбени ниво (ЕN) .................................................................................... 70,76 mnm 
– Високи пловидбени ниво (ВПН) ............................................................................... 75,74 mnm 
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Услови за пројектовање са аспекта безбедности водног саобраћаја на међународном водном 
путу – река Дунав 
Приликом израде техничке документације потребно је испунити следеће услове за 
пројектовање са аспекта безбедности водног саобраћаја: 

1. Локацију пумпне станице са водозахватом дефинисати у државном координатном 
систему и у односу на стационажу пловног пута реке Дунав; 

2. Техничку документацију урадити на основу хидрографских снимања не старијих од 6 
месеци, извршених од стране овлашћене геодетске организације; 

3. У циљу обезбеђења пловног пута и безбедне пловидбе, ширина ангажоване акваторије 
за изградњу објеката који би залазили у корито реке Дунав, може бити максимално 
40m водног простора у односу на урез воде при ниском пловидбеном нивоу на десној 
обали; 

4. Предвидети неопходну заштиту објеката који залазе у корито реке Дунав од штетног 
дејства воде, леда, пловила и сл., као и приобаља у складу са издатим водним 
условима; 

5. Изградњом пумпне станице са водозахватом, не сме се утицати на безбедност 
пловидбе и промену дефинисаних габарита пловног пута. Водити рачуна да се усвоји 
такво техничко решење којим се неће нарушити хидрауличко-морфолошка слика тока 
у зони предвиђених објеката, која би могла довести до поремећаја режима проноса 
наноса, као и до негативног утицаја на режим великих вода и режим леда; 

6. Неопходно је предвидети обележавање објеката који залазе у корито реке Дунав 
знацима безбедности пловидбе, у складу са Уредбом о условима за пловидбу и 
правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени гласник РС“, бр. 96/14), с 
обзиром да могу представљати препреку за пловила. Елаборат обележавања је 
потребно доставити Дирекцији, у складу са чл.17. и 19. Закона о пловидби и лукама 
на унутрашњим водама; 

7. Потребно је предвидети такво техничко решење и технологију извођења радова којом 
се неће ометати пловидба односно водни саобраћај и која неће угрожавати безбедност 
пловидбе; 

8. Уколико усвојено техничко решење извођења радова изискује израду Елабората 
обележавања привременог пловног пута и организације пловидбе током извођења 
радова, пре почетка извођења радова, потребно је доставити Елаборат ради 
исходовања сагланости Дирекције, а у складу са чл.37. ст. 6. Закона о пловидби и 
лукама на унутрашњим водама. Елаборат мора бити урађен у складу са Уредбом о 
условима за пловидбу и правилима пловидбе на унутрашњим водама („Службени 
гласник РС“, бр. 96/14); 

9. Почетак радова је потребно благовремено пријавити лучкој капетанији Нови Сад, која 
је надлежна за ову деоницу реке Дунав, ради предузимања неопходних мера у циљу 
успостављања безбедне пловидбе током извођења радова. 

С поштовањем, 

Доставити: 

 Именованом (електронски) 
 Групи 2/2 
 Архиви 

В.Д. ДИРЕКТОРА 
 

Љубиша Михајловић 
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Број прилога Назив цртежа 

1  Прегледна ситуација подсистема „Стари Сланакмен“ и „Нови Сланкамен“ 

2  Ситуациони план ‐ Водозахватна пумпна станица, главни цевовод и резервоар 

3  Водозахватна пумпна станица – основа и пресеци 

4  Резервоар и дистрибуциона пумпна станица – основа и пресеци 

 

 

 



Резервоар

Прилог 1

Прегледна ситуација подсистема „Стари Сланакмен“ и „Нови Сланкамен“

Подсистем
"Нови Сланкамен"
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пумпна станица
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"Стари Сланкамен"

Резервоар

Водозахватна
пумпна станица



Прилог 2

Ситуациони план - Водозахватна пумпна станица , главни цевовод и резервоар
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Прилог 3

Водозахватна пумпна станица - основа и пресеци



Oснова на коти 119.00 (118.00)
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Пресек 1-1

Прилог 4

Резервоар и дистрибуциона пумпна станица - основа и пресеци
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