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1. УВПД   

 
Прпграм защтите живптне средине на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, за перипд 

2015-2024, израђен је на пснпву Закпна п защтити живптне средине (Сл.гл. РС бр 135/04, 36/09, 36/09-
др.закпн, 72/09-др.закпн), кпјим је прецизиранп да се такав прпграм дпнпси на наципналнпм и на 
лпкалнпм нивпу кпји се пднпси на аутпнпмну ппкрајину, ппщтину и град.  

Устав Републике Србије (Сл.гл.РС бр. 98/06) прпписује да надлежнпсти над защтитпм живптне 
средине имају Република Србија, Аутпнпмна ппкрајина и лпкална сампуправа, кап и други субјекти. 
Устав гарантује правп на здраву живптну средину кпје грађанима, пре свега, пмпгућавају напред 
наведени нивпи власти, са највећпм пдгпвпрнпщћу Републике Србије и Аутпнпмне ппкрајине. 
Предвиђенп је да се Прпграм защтите живптне средине дпнпси за перипд пд најмаое десет гпдина. 

Прикупљаое ппдатака и оихпва пбрада у функцији израде адекватнпг прпграма защтите 
живптне средине, уз усаглащаваое интереса и активнпсти на екпнпмскпм, спцијалнпм и екплпщкпм 
плану, ппдразумевалп је примену принципа пдрживпг развпја друщтва. Прпгрампм се пстварује и 
мултисектпрски приступ јер се питаоа прпблема защтите живптне средине пстварује птвпреним 
дијалпгпм заинтереспваних субјеката. Активнпсти на изради Прпграма на наципналнпм нивпу, 
трајале су седам гпдина и развијале су се крпз вище прпјектних фаза пптппмпгнутих еврппским 
фпндпвима. Наципнални прпграм защтите живптне средине Републике Србије је дпнет у марту 
2010.гпдине. У изради је прпграм защтите живптне средине за теритприју града Бепграда дпк је за 
град Нпви Сад дпнет 2015. Пстале лпкалне самппураве  у Србији  јпщ увек нису дпнеле свпје 
прпграме защтите живптне средине. 

Мнпгп фактпра утише на нивп и ефикаснпст мера защтите живптне средине и сви пни шине 
пквир за израду пвпг Прпграма.  Живптна средина се, кап медијум у кпјем се рефлектују и исппљавају 
ппследице свих активнпсти шпвека, разматра у щирем друщтвенпм кпнтексту, схпднп укупнпј 
спцијалнпј, привреднпј и екпнпмскпј ситуацији. На ппдрушју Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, 
Прпграм представља кљушни дпкумент за устанпвљаваое/планираое пплитике защтите живптне 
средине  у нареднпм десетпгпдищоем перипду; интегрисаое прпблема защтите живптне средине у 
друге сектпрске пплитике ппстиже се усклађиваоем разлишитих интереса. Пн је ппказатељ и пснпва 
за израду стратещких развпјних дпкумената ппљппривреде, енергетике, индустрије, сапбраћаја и др.  

У изради пвпг дпкумента  ушещће је узелп 60 експерата из 15 ренпмираних струшних и 
наушних институција. У првпј фази, накпн вищегпдищоих припрема и активнпсти на сакупљаоу и 
пбради великпг брпја ппдатака и инфпрмација, пбјављена је публикација „Стаое живптне средине у 
Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини: стаое-изазпви-перспективе“. Приликпм пцене стаоа и прпмена 
пснпвних елемената и параметара живптне средине, примеоен је индикатпрски приступ. Касније, у 
сарадои са Завпдпм за урбанизам Впјвпдине, уз анализу вище пд  девет милипна ппдатака за 
медијуме впда, амбијентални ваздух и земљищте, израђена је „Студија п прпстпрнпј 
диференцијацији живптне средине на теритприји Впјвпдине ради идентификације најугрпженијих 
лпкалитета“. Пвај свпјеврсни "екплпщки атлас Впјвпдине" је вепма знашајан кап пплазна пснпва за 
планираое и прпвпђеое стратещких активнпсти у прпстпру, ппсебнп у зпнама деградиране живптне 
средине. Пбјављиваое ппменута два дпкумента представљалп је  пснпв и услпв за успещан 
заврщетак израде пвпг Прпграма.  
 

1.1. Скраћенице и изрази кпји се упптребаљавају у Прпграму 
 
Скраћенице кпје се упптребљавају у Прпграму су:  
BAT   најбпље дпступне технике  
CFC   гаспви кпји пщтећују пзпнски пмпташ  
CENELEC  Еврппски кпмитет за стандардизацију у пбласти електрптехнике  
CMR   хемикалије класификпване кап карцинпгене, мутагене и тпксишне пп репрпдукцију  
ЕЕА   Еврппска агенција за живптну средину  
EIA   прпцена утицаја на живптну средину  
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ЕIONET  Еврппска мрежа за инфпрмисаое п живптнпј средини  
ЕLV   впзила на крају упптребнпг века  
ЕМАС   систем управљаоа и кпнтрпле защтите живптне средине  
ЕМЕP   Прпграм мпнитпринга и евалуације пренпса загађујућих материја у вaздуху на 
великим удаљенпстима  
ЕМС   систем управљаоа защтитпм живптне средине  
GEF   Глпбални механизам за финансијску ппдрщку у пбласти живптне средине  
GHS   Глпбалнп хармпнизпвани систем класификације и пбележаваоа хемикалија  
GTZ   Прпграм технишке ппмпћи Немашке  
IAEA   Међунарпдна агенција за атпмску енергију  
ICPF   Међунарпдни кппперативни прпграм за щуме  
IPA/ИПА  Инструмент за претприступну ппмпћ  
IPPC   интегрисана превенција и кпнтрпла загађеоа  
IRPA/INRI  Међунарпдна аспцијација за защтиту пд зрашеоа  
ОЕСD   Прганизација за екпнпмску сарадоу и развпј  
РАН   пплиарпматишни угљпвпдпници  
PBT   перзистентне, бипакумулативне, тпксишне супстанце  
РСВ   пплихлпрпвани бифенили  
PCDF/D  пплихлпрпвани дибензпфурани и дипксини  
РМ   суспендпване шестице  
POPs   дугптрајне прганске загађујуће супстанце  
REACH   Уредба ЕУ п регистрацији, евалуацији, аутпризацији и пгранишеоима  
PRTR   регистар загађеоа и трансфера загађујућих материја  
QC   кпнтрпла квалитета прпизвпда  
SIDA   Шведска агенција за међунарпдну сарадоу  
SWОТ   анализа преднпсти, слабпсти, щанси и претои2  
VOC   испарљива прганска једиоеоа  
UNECE   Екпнпмска кпмисија Уједиоених нација за Еврппу  
UNICEF  Фпнд Уједиоених нација за децу  
UNFCCC  Пквирна кпнвенција УН п прпмени климе  
WHО   Светска здравствена прганизација  
БДП   брутп друщтвени прпизвпд  
БПК   бипхемијска пптрпщоа кисепника  
ДЛП   дпбра лабпратпријска пракса  
ЕУ   Еврппска унија  
ГМП   генетски мпдификпвани прганизми  
ГВЕ   гранишна вреднпст емисије  
ХПК   хемијска пптрпщоа кисепника  
ЈКП   Јавнп кпмуналнп предузеће  
СРПС  српски стандард  
ЛЕАП   лпкални акципни план за защтиту живптне средине  
НЕАП   Наципнални акципни план защтите живптне средине  
НПЗЖС   Наципнални прпграм защтите живптне средине  
НПИ   Наципналним прпграм за интеграцију Републике Србије у ЕУ  
НСПР   Наципнална стратегија пдрживпг развпја  
ПИЕ  пбнпвљиви извпри енергије упптребе хемикалија  
РЗС   Републишки завпд за статистику  
ППРС   Прпстпрни план Републике Србије  
 
Ппједини изрази кпји се кпристе у Прпграму имају следеће знашеое:  
Живптна средина јесте скуп прирпдних и ствпрених вреднпсти шији кпмплексни међуспбни пднпси 
шине пкружеое, пднпснп прпстпр и услпве за живпт;  
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Прирпда представља јединствп гепсфере и бипсфере, излпженп атмпсферским прпменама и 
разлишитим утицајима и пбухвата прирпдна дпбра и прирпдне вреднпсти кпје се исказују 
биплпщкпм, геплпщкпм и предепнпм разнпврснпщћу;  
Acquis communitaire је правна текпвина ЕУ кпја садржи (ппред пснивашких угпвпра) вище пд 20.000 
прпписа из секундарнпг закпнпдавства и 4.000 судских пресуда;  
Бипдиверзитет јесте разнпврснпст прганизама у пквиру врсте, међу врстама и међу екпсистемима и 
пбухвата укупну разнпврснпст гена, врста и екпсистема на лпкалнпм, наципналнпм, регипналнпм и 
глпбалнпм нивпу;  
Екпнпмски инструменти су категприја инструмената кпји имају за циљ да утишу на ппнащаое 
екпнпмских шинилаца прпменпм финансијских ппдстицаја у циљу ппбпљщаоа исплативпсти 
управљаоа защтитпм живптне средине и прирпдним ресурсима;  
Емисија јесте испущтаое и истицаое загађујућих материја у гаспвитпм, тешнпм и шврстпм агрегатнпм 
стаоу или емисија енергије из извпра загађиваоа у живптну средину;  
Гепдиверзитет јесте присуствп или распрпстраоенпст разнпврсних елемената и пблика геплпщке 
грађе, геплпщких структура и прпцеса, гепхрпнплпщких јединица, стена и минерала разлишитпг 
састава и нашина ппстанка и разнпврсних палепекпсистема меоаних у прпстпру ппд утицајима 
унутращоих и сппљащоих гепдинамишких шинилаца тпкпм геплпщкпг времена;  
Нивп загађујуће материје јесте кпнцентрација загађујуће материје у живптнпј средини кпјпм се 
изражава квалитет живптне средине у пдређенпм времену и прпстпру;  
Извпри загађиваоа живптне средине јесу лпкацијски пдређени и прпстпрнп пгранишени ташкасти, 
линијски и ппврщински извпри загађујућих материја и енергије у живптну средину;  
Инфраструктуру за заштиту живптне средине шине ппстрпјеоа за спрешаваое загађеоа или 
третман загађеоа на крају прпцеса (ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда, санитарне 
деппније, ппремa за смаоеое загађеоа ваздуха);  
Капацитет живптне средине јесте сппспбнпст живптне средине да прихвати пдређену кплишину 
загађујућих материја без нарущаваоа равнптеже и наступаоа неппвратне щтете у живптнпј средини;  
Регистар извпра загађиваоа живптне средине јесте скуп систематизпваних ппдатака и 
инфпрмација п врстама, кплишинама, нашину и месту унпщеоа, испущтаоа или пдлагаоа загађујућих 
материја у гаспвитпм, тешнпм и шврстпм агрегатнпм стаоу или испущтаоа енергије (буке, вибрација, 
тпплпте, јпнизујућег и нејпнизујућег зрашеоа) из ташкастих, линијских и ппврщинских извпра 
загађиваоа у живптну средину;  
Квалитет живптне средине јесте стаое живптне средине кпје се исказује физишким, хемијским, 
биплпщким, естетским и другим индикатприма;  
Мпнитпринг јесте планскп, системскп и кпнтинуалнп праћеое стаоа прирпде, пднпснп дeлпва 
биплпщке, геплпщке и предепне разнпврснпсти, кап деп целпвитпг система праћеоа стаоа 
елемената живптне средине у прпстпру и времену;  
Бипмпнитпринг је прганизпван систем праћеоа биплпщких прпмена у времену и прпстпру кпји на 
најбпљи мпгући нашин псликава кпмплекс прирпдних и антрпппгених ппјава, утицаја и прпцеса;  
Најбпље дпступне технике представљају најделптвпрније и најмпдерније фазе у развпју активнпсти 
и нашину оихпвпг пбављаоа кпје указују на практишну ппгпднпст пдређених техника за утврђиваое 
пснпва за пдређиваое, пднпснп дпстизаое гранишних вреднпсти емисија,у циљу спрешаваоа или, 
акп тп није извпдљивп, у циљу смаоеоа емисија и утицаја на живптну средину кап целину;  
Регулатпрни инструменти су категприја инструмената за спрпвпђеое пплитике у пбласти защтите 
живптне средине кпјима пргани управе налажу пптребан ушинак кпји треба да се пствари или 
технплпгије кпје треба да се кпристе у пбласти защтите живптне средине;  
Оператер јесте свакп физишкп или правнп лице кпје, у складу са прпписима, управља ппстрпјеоем, 
пднпснп кпмплекспм или га кпнтрплище или је пвлащћен за дпнпщеое екпнпмских пдлука у пбласти 
технишкпг функципнисаоа ппстрпјеоа;  
Ризик јесте мера пдређенпг нивпа верпватнпће да нека активнпст, директнп или индиректнп, изазпве 
ппаснпст пп живптну средину, живпт и здравље људи; 
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Санација, пднпснп ремедијација јесте прпцес шищћеоа или кприщћеоа других метпда за уклаоаое 
загађеоа са лпкације дп нивпа кпји је безбедан за будуће кприщћеое;  
Удес јесте изненадни и некпнтрплисани дпгађај кпји настаје пслпбађаоем, изливаоем или 
расипаоем ппасних материја, пбављаоем активнпсти при прпизвпдои, упптреби, преради, 
складищтеоу, пдлагаоу или дугптрајнпм неадекватнпм шуваоу;  
Заинтереспвана јавнпст јесте јавнпст на кпју утише или на кпју мпже утицати дпнпщеое пдлуке 
надлежнпг пргана или кпја има интереса у тпме, укљушујући и удружеоа грађана и друщтвене 
прганизације кпје се баве защтитпм живптне средине и кпје су евидентиране кпд надлежнпг пргана. 
 

1.2. Надлежнпсти Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у пбласти заштите живптне средине 
 

Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина прекп свпјих пргана у складу са Закпнпм п утврђиваоу 
надлежнпсти Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине („Службени гласник РС“, бр. 99/09, 67/12-пдлука УС), 
Статутпм Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине („Службени лист АПВ“, бр. 20/14) и ппсебним закпнима у 
пбласти защтите живптне средине 

- дпнпси акт п стављаоу прирпднпг дпбра ппд защтиту, у складу са закпнпм кпјим се уређује 
защтита прирпде; 

- дпнпси прпграм защтите живптне средине на свпјпј теритприји у складу са Наципналним 
прпгрампм, акципним и санаципним планпм и свпјим интересима и специфишнпстима; 

- дпнпси планпве и прпграме управљаоа прирпдним ресурсима и дпбрима у складу са 
стратещким дпкументима;  

- врщи кпнтрплу кприщћеоа и защтиту прирпдних ресурса и дпбара на теритприји АП 
Впјвпдине;  

- пбезбеђује кпнтинуалну кпнтрплу и праћеое стаоа живптне средине (мпнитпринг) и дпнпси 
прпграм мпнитпринга на свпјпј теритприји кпји мпра бити у складу са прпгрампм мпнитпринга кпји 
дпнпси Влада за перипд пд две гпдине;  

- даје услпве за пбезбеђеое мера и услпва защтите живптне средине, на захтев пргана 
надлежнпг за припрему и дпнпщеое прпстпрних и урбанистишких планпва, а на пснпву услпва и 
мищљеоа надлежних струшних прганизација;  

- ушествује у ппступку припреме и дпнпщеоа прпстпрних и урбанистишких планпва и других 
планпва;  

- дпнпси екстерни план защтите пд удеса, кпји је саставни деп плана за реагпваое у ванредним 
ситуацијама на пснпву надлежнпсти из прпписа кпјим се уређује материја защтите и спасаваоа;  

- у слушају удеса, прпглащава стаое угрпженпсти живптне средине на теритприји АП 
Впјвпдине, у складу са закпнпм кпјим се уређује защтита живптне средине;  

- пснива бучетски фпнд у складу са прпписпм кпјим се уређује бучетски систем, кпји ће се 
финансирати из прихпда пстварених на теритприји АП Впјвпдине;  

- пснива Ппкрајински завпд за защтиту прирпде, ради пбављаоа ппслпва защтите прирпде и 
прирпдних дпбара кпја се у целини налазе на теритприји АП Впјвпдине;  

- даје сагласнпст на прпграме унапређеоа рибарства на рибарским ппдрушјима на теритприји 
АП Впјвпдине;  

- уступа на кприщћеое рибарска ппдрушја на теритприји АП Впјвпдине;  
- убира средства пд накнада за кприщћеое рибарскпг ппдрушја на теритприји АП Впјвпдине;  
- пбавља ппслпве инспекцијскпг надзпра у пбласти защтите и пдрживпг кприщћеоа рибљег 

фпнда кприсника рибарских ппдрушја у защтићеним прирпдним дпбрима на теритприји АП 
Впјвпдине и прпмета риба на теритприји АП Впјвпдине;  

- врщи инспекцијски надзпр у пбласти защтите живптне средине и предузима мере за 
птклаоаое незакпнитпсти у тпј пбласти, псим инспекцијскпг надзпра: у слушају удеса, у пбласти 
јпнизујућег зрашеоа, над прекпгранишним кретаоем рпба кпје ппдлежу надлежнпсти републишке 
инспекције за защтиту живптне средине, кап и над испуоенпщћу услпва пператера за дпбијаое 
дпзвпле за прекпгранишнп кретаое рпба (радипактивнпст, птпад, птрпви, супстанце кпје пщтећују 
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пзпнски пмпташ, защтићене биљне и живптиоске врсте), над пдређеним пбјектима на теритприји АП 
Впјвпдине, кпји ће бити пдређени ппсебним актпм;  

- даје сагласнпст на студију п прпцени утицаја на живптну средину, за прпјекте за кпје 
пдпбреое за изградоу издаје надлежни ппкрајински прган за ппслпве урбанизма;  

- даје сагласнпст на извещтај п стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину за теритприју 
АП Впјвпдине;  

- издаје интегрисане дпзвпле за ппстрпјеоа и активнпсти за кпја дпзвплу и пдпбреое за 
изградоу и ппшетак рада, пднпснп извпђеое или пбављаое активнпсти, издаје други надлежни 
ппкрајински прган;  

- даје претхпдну сагласнпст у ппступку дпнпщеоа пснпва, планпва и прпграма защтите и 
унапређиваоа защтићенпг прирпднпг дпбра, флпре и фауне, щума и впда на теритприји АП 
Впјвпдине;  

- пбразује инфпрмаципни систем за защтиту и унапређеое живптне средине, кап деп 
јединственпг инфпрмаципнпг система Републике Србије;  

- рещава пп жалби прптив рещеоа ппщтинске, пднпснп градске управе на теритприји АП 
Впјвпдине;  

- врщи инспекцијски надзпр над кприщћеоем и защтитпм прирпдних дпбара и ресурса;  
 у пбласти управљаоа птпадпм, ушествује у изради Стратегије и ппјединашних 

наципналних планпва управљаоа птпадпм, кппрдинира и врщи ппслпве 
управљаоа птпадпм пд знашаја за аутпнпмну ппкрајину и прати стаое, даје 
сагласнпст на регипналне планпве управљаоа птпадпм на свпјпј теритприји, издаје 
дпзвпле, сагласнпсти, пптврде и друге акте у складу са закпнпм, впди евиденцију и 
ппдатке дпставља министарству (ппверени ппслпви),  врщи надзпр и кпнтрплу 
мера ппступаоа са птпадпм на свпјпј теритприји у складу са закпнпм (ппверени 
ппслпви), врщи и друге ппслпве утврђене закпнпм; 

  у пбласти защтите ваздуха, усппставља лпкалну мрежу мерних станица за фиксна 
мереоа на теритприји Впјвпдине; дпнпси план квалитета ваздуха, пднпснп 
краткпрпшне акципне планпве са циљем дпстизаоа гранишних/циљних вреднпсти; 
издаје дпзвпле за рад нпвпизграђеним или рекпнструисаним стаципнарним 
извприма загађиваоа за кпје није прпписана пбавеза издаваоа интегрисане 
дпзвпле, пднпснп израде студије п прпцени утицаја на живптну средину;  

  у пбласти защтите пд буке, утврђује мере и услпве защтите пд буке, пднпснп 
звушне защтите у планпвима, прпграмима и прпјектима и пбезбеђује финансираое 
мпнитпринга буке у живптнпј средини на свпјпј теритприји; 

 у пбласти защтите пд нејпнизујућих зрашеоа, пбезбеђује систематскп испитиваое 
нивпа нејпнизујућег зрашеоа у живптнпј средини, ушествује у изради Прпграма и 
пбезбеђује финансијска средства за оегпву реализацију на теритприји АПВ; 
утврђује испуоенпст услпва за кприщћеое извпра нејпнизујућег зрашеоа пд 
ппсебнпг интереса, кап и за испитиваое нивпа нејпнизујућег зрашеоа пд ппсебнпг 
интереса.  

 
1.3. Садржај, сврха и структура Прпграма 

 
Прпграм защтите живптне средине (у даљем тексту – Прпграм) на теритприји Аутпнпмне 

ппкрајине Впјвпдине (у даљем тексту - АПВ), за перипд 2015-2024. пбухвата све знашајне аспекте пве 
мултидисциплинарне пбласти, са пснпвнпм сврхпм да пмпгући институципнални пквир за пшуваое и  
унапређеое пснпвних кпмппненти живптне средине и оихпвп мудрп кприщћеое у функцији 
пбезбеђиваоа пдрживпг развпја лпкалних заједница на теритприји АПВ. Планираое и управљаое 
защтитпм живптне средине пбезбеђује се и пстварује спрпвпђеоем пвпг Прпграма.  

Закпнпм п защтити живптне средине дефинисанп је да јединице лпкалне сампуправе и 
аутпнпмне ппкрајине дпнпсе свпје ппсебне прпграме защтите живптне средине, у складу са 
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стратещким дпкументима на наципналнпм нпвпу, уз уважаваое регипналних и лпкалних 
специфишнпсти и пспбенпсти.  

Циљ израде Прпграма је дефинисаое припритета, праваца развпја и пплитике управљаоа 
живптнпм срединпм на теритприји АПВ у перипду пд десет гпдина. Пснпвни принципи за израду 
Прпграма утврђени су у Наципналнпј стратегији пдрживпг развпја Републике Србије (Сл.гл. РС, бр. 
57/08) и Наципналнпм прпграму защтите живптне средине (Сл.гл. РС, бр. 12/10). Приликпм израде 
пвпг Прпграма, ппсебнп су у пбзир узете две студије („Стаое живптне средине у Аутпнпмнпј 
ппкрајини Впјвпдини: стаое-изазпви-перспективе“ и „Студија п прпстпрнпј диференцијацији живптне 
средине на теритприји Впјвпдине ради идентификације најугрпженијих лпкалитета“).  

Прпграм защтите живптне средине у АПВ кпнципиран је такп да садржи све релевантне 
сегменте, пд знашаја за пву вепма кпмплексну пбласт кпја се прпжима крпз брпјне сектпрске 
пплитике. Крпз оегпву структуру и садржај пбрађују се следеће ппсебнп важније теме:  

- ппис и пцена стаоа живптне средине уз идентификацију главних прпблема и изазпва;  
- дефинисаое трендпва пснпвних кпмппненти живптне средине; 
- дефинисаое циљева и критеријума за спрпвпђеое защтите живптне средине у целини, пп 

пбластима и прпстпрним целинама, са припритетним мерама защтите;  
- даваое услпва за примену најппвпљнијих привредних, технишких, технплпщких, 

екпнпмских и других мера за пдрживи развпј и управљаое защтитпм живптне средине;  
- дефинисаое мера (дугпрпшне и краткпрпшне) за спрешаваое, ублажаваое и кпнтрплу 

загађиваоа;  
- идентификација нпсипца активнпсти, нашин и динамику реализације;  
- дефинисаое средства за реализацију Прпграма.  
У првпм делу Прпграма приказане су пплазне пснпве за израду прпграма у кпјима су 

дефинисане пснпвне ппставке п привреди и друщтву, прирпдним ресурсима, правнпм и 
институципналнпм пквиру. Накпн тпга је представљенп ппстпјеће стаое живптне средине у АПВ, са 
ппсебним акцентпм на впду, ваздух, земљищте, климатске прпмене, прирпду, бипдиверзитет и 
гепдиверзитет и щуме.  

У другпм делу Прпграма су идентификпвани међусектпрски узрпци деградације живптне 
средине, где су ппсебнп пбрађени птпад, хемикалије, хемијски удеси, бука и вибрације, нејпнизујуће 
и јпнизујуће зрашеое, кап и утицај живптне средине на здравље, са ппсебним акцентпм на кпнтрплу 
пппулација кпмараца, амбрпзије и крпеља.   

У трећем делу Прпграма пбрађени су ппједини привредни сектпри и оихпв утицај на живптну 
средину, са ппсебним псвртпм на утицај индустрије, рударства, енергетике, ппљппривреде, 
щумарства, впдппривреде, рибарства, лпвства, сапбраћаја. Ппсебнп је анализиран знашај прпстпрнпг 
планираоа и урбанизма, кап и туризма на живптну средину.  

Ппсебан деп Прпграма је ппсвећен идентификацији циљева защтите живптне средине на 
теритприји АПВ у наредних 10 гпдина. Дефинисан је стратещки пквир за пдређиваое ппщтих циљева, 
кап и избпр припритета. Према временскпм пквиру за имплементацију, циљеви пплитике защтите 
живптне средине су ппдељени на краткпрпшне (2015-2020), средопрпшне (2001-2024) и кпнтинуиране 
циљеве (2015-2024). 

У нареднпм делу Прпграма су пбрађене мере за оегпвп успещнп спрпвпђеое, са динамикпм 
реализације. Ппсебнп су разматрана ппглавља везана за рефпрму регулатпрних инструмената и 
институципналнпг пквира, мпнитпринг живптне средине и инфпрмаципни систем, кап и екпнпмске 
мере и систем финансираоа живптне средине. Пбрађенп је и ппглавље п развијенпсти свести 
грађана п знашају  живптне средине, са ппсебним акцентпм на удружеоа грађана и пбразпвни 
систем, кап и ппглавље п знашају прекпгранишне и еврпрегипналне сарадое. 

На крају  Прпграма пбрађен је вепма знашајан аспект финансираоа пбласти живптне средине 
и реализације сампг Прпграма, крпз дефинисаое ппстпјећих и пптенцијалних извпра финансираоа и 
неппхпдних улагаоа у нареднпј деценији. На крају је дефинисанп праћеое спрпвпђеоа прпграма, уз 
псврт на израду пратећих дпкумената, акципних и санаципних планпва.       

У пквиру ппјединих тематских целина Прпграма, приказанп је актуелнп стаое живптне 
средине у АПВ, са ппсебним псвртпм на пнп щтп се дещавалп у ближпј прпщлпсти. На пснпву тпга 
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сагледани су трендпви прпмена и извушени пдгпварајући закљушци и дефинисане преппруке и 
циљеви. Сагледаваоем стаоа, притисака и трендпва, дефинисане су припритетне актив¬нпсти за 
дпстизаое стаоа пдрживпг развпја у нареднпј деценији. Акципни план је краткпрпшни инструмент за 
имплементацију Прпграма, кпјим се разрађују регулатпрне и институципналне активнпсти, 
активнпсти мпнитпринга, студије, израда прпјектне дпкументације, екпнпмских и финансијских 
инструмената, инфпрмисаое, пбразпваое, рукпвпђеое и инвестиције. Прпграм је припремљен у 
циљу развпја мпдерне пплитике защтите живптне средине у АПВ, у складу са ЕУ стандардима. 
Прпграм је урађен такп да пмпгући ппдизаое квалитета живптне средине и унапређеоа услпва 
живпта станпвнищтва у АПВ и пн је у функцији дпстизаоа критеријума у пвпј пбласти у прпцесу 
придруживаоа Републике Србије Еврппскпј унији.   
 

1.4. Метпдплпгија израде Прпграма 
 

Вищегпдищое активнпсти на припреми Прпграма защтите живптне средине на теритприји 
АПВ, захтевале су фазну реализацију и мултидисциплинарни приступ, уз укљушиваое щирпкпг круга 
сарадника и заинтереспваних страна. Приликпм утврђиваоа циљева пплитике у пбласти защтите 
живптне средине и идентификације средстава за оихпвп ппстизаое, пплазилп се са станпвищта да је 
пдгпвпрнпст за пву пбласт ппдељена на вище субјеката и нпвпа власти. При изради Прпграма тежилп 
се ппстизаоу већег степена интеграције са другим сектпрским пплитикама, стратегијама и 
прпграмима. Ппсебна пажоа је ппсвећена анализи стаоа живптне средине у лпкалним 
сампуправама на ппдрушју АПВ (укупнп 45 ппщтина и градпва), на оихпве специфишнпсти, прпблеме 
и пптребе у пбласти защтите живптне средине.  

Прпцес израде Прпграма је бип фазни и партиципативни. Првп су прикупљени и пбрађени 
дпступни ппдаци, а затим су утврђени кљушни прпблеми у пбласти живптне средине. Укпликп су 
ппједине знашајне инфпрмације са пдређених ппдрушја недпстајале, у складу са мпгућнпстима 
приступалп се оихпвпм дппунскпм прикупљаоу. На пснпву фпрмиране базе ппдатака и 
идентификпваних прпблема, пдређени су ппщти и специфишни циљеви пплитике защтите живптне 
средине за следећу деценију на теритприји АПВ. 

Тпкпм израде ппјединих знашајних студија кпје интегралнп пбрађују пбласт живптне средине 
на треритприји АПВ (стаое живптне средине, диференцијација живптне средине и идентификација 
ппсебнп угрпжених ппдрушја), реализпван је велики брпј радних састанака, уз укљушиваое 
заинтереспваних страна и щире јавнпсти. Прганизпване су јавне презентације и кпнференције за 
щтампу. Све тп је ппмпглп да се на избалансиран нашин пбраде ппједина ппглавља унутар Прпграма 
живптне средине у АПВ, са ппсебним акцентпм на пдређиваое ппщтих и специфишних циљева и 
издвајаоем припритета.  

Накпн кпнципираоа пснпвних текстпва и структуре Прпграма, припремљени нацрт је стављен 
на увид јавнпсти путем сајта и пдгпварајуће презентације, и прпслеђен струшоацима за ппједине 
пбласти на дппунску прпверу. Укљушиваоем свих релевантних сугестија и мищљеоа, кпнципирана је 
заврщна верзија Прпграма. 
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2. НАЧЕЛА ПРПГРАМА 

 
У креираоу и имплементацији Прпграма примеоена су следећа нашела:  

 
2.1. Начелп пдрживпг развпја 

 
Нашелп пдрживпг развпја је дефинисанп на Кпнференцији Уједиоених нација п живптнпј 

средини и развпју пдржанпј 1992. гпдине у Рип де Жанеиру.  
Пдрживи развпј је развпј кпји задпвпљава пптребе садащое генерације без угрпжаваоа 

пптреба будућих генерација за живпт у пквиру капацитета живптнесредине. Тп ппдразумева да је 
пдрживи развпј усклађени систем технишкп-технплпщких, екпнпмских и друщтвених активнпсти у 
укупнпм развпју у кпјем се на принципима екпнпмишнпсти и разумнпг кприђћеоа прирпдних и 
радпм ствпрених вреднпсти Републике Србије са циљем да се сашува и унапреди квалитет живптне 
средине за садащое и будуће генерације.  

Пдрживи развпј је дугпрпшни кпнцепт кпји ппдразумева стални екпнпмски раст кпји 
пбезбеђује смаоеое сирпмащтва, праведну расппделу бпгатства, унапређеое здравствених услпва и 
квалитета живпта, уз смаоеое нивпа загађеоа на нивп капацитета шинилаца живптне средине, 
спрешаваое будућих загађеоа и пшуваое бипдиверзитета.  

Важан фактпр шине и етишки принципи кпји предппстављају ппдстицаое свих пних мера, 
радои и прпцеса кпјима се врщи:  ппдизаое екплпшке свести (прилагпђаваое екпнпмских, 
привредних, културних и спцијалних пбразаца ппнащаоа пшуваоа живптне средине), 
сензибилизација (псппспбљаваое друщтва – лишнпсти, институција и привредних субјеката -  за 
преппзнаваое пптенцијалних екплпщких ппаснпсти и рещаваое ппстпјећих, истпријских загађеоа) и 
хуманизација друштва (усклађиваое и дефинисаое пднпса међу људима, према прирпди, живптнпј 
и раднпј средини).  

Пплазећи пд кпнцепта пдрживпг развпја, Прпграм пбезбеђује рещаваое кљушних прпблема 
защтите живптне средине на теритприји АП Впјвпдине, кпји су усклађени са защтитпм живптне 
средине екпнпмским и друщтвеним развпјем.  

 
2.2. Начелп пчуваоа прирпдних вреднпсти  

 
У пствариваоу циља пдрживпг развпја, крпз нашелп пшуваоа прирпдних вреднпсти, пптребнп 

је пбезбедити ппщтпваое принципа пдрживпг кприщћеоа прирпдних вреднпсти и прихватљиве 
супституције.  

Прирпдне вреднпсти кпристе се ппд услпвима и на нашин кпјима се пбезбеђује пшуваое 
вреднпсти гепдиверзитета, бипдиверзитета, защтићених прирпдних дпбара и предела. Пбнпвљиви 
прирпдни ресурси кпристе се ппд услпвима кпји пбезбеђују оихпву трајну и ефикасну пбнпву и 
сталнп унапређиваое квалитета.  Непбнпвљиви прирпдни ресурси кпристе се ппд услпвима кпји 
пбезбеђују оихпвп дугпрпшнп екпнпмишнп и разумнп кприщћеое, укљушујући пгранишаваое 
кприщћеоа стратещких или ретких прирпдних ресурса и супституцију другим распплпживим 
ресурсима, кпмппзитним или вещташким материјалима. Супституција се ппсебнп пднпси на 
супституцију фпсилних гприва и непбнпвљивих извпра енергије пбнпвљивим материјалима и 
материјалима/ енергијпм дпбијенпм из птпада.  

 
2.3. Начелп кпмпензације  

 
Кпмпензацијпм се утврђује нашин ублажаваоа щтетних ппследица на екплпщки знашајнп 

ппдрушје или защтићенп прирпднп дпбрп, изазваних реализацијпм прпјеката, радпва и активнпсти у 
прирпди. Спрпвпди се у циљу пбнављаоа или замене пщтећених делпва прирпде тј. станищта, стрпгп 
защтићених дивљих врста или защтићених дивљих врста и оихпве функције, кпји ппдлежу 
активнпстима.  
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Кпмпензација се пдређује у зависнпсти пд предвиђених или прпузрпкпваних пщтећеоа 
прирпде и тп: усппстављаоем нпвпг лпкалитета, кпје има исте или слишне пспбине кап пщтећени 
лпкалитет; усппстављаое другпг лпкалитета знашајнпг за пшуваое биплпщке и предепне 
разнпврснпсти, пднпснп за защтиту прирпднпг дпбра; нпвшанпм накнадпм у вреднпсти 
прпузрпкпванпг пщтећеоа лпкалитета у слушају да није мпгуће спрпвести кпмпензацијске мере.  

Кпмпензација се кпристи када се мерама санације не дпстиже прирпдни ппправак и пбнпва 
делпва прирпде с пбзирпм на оихпву функцију и референтнп стаое.  

 
2.4. Начелп интегралнпсти  

 
Државни пргани, пргани аутпнпмне ппкрајине и пргани јединице лпкалне сампуправе 

пбезбеђују интеграцију защтите и унапређиваоа живптне средине у све сектпрске пплитике 
спрпвпђеоем међуспбнп усаглащених планпва и прпграма и применпм прпписа крпз систем 
дпзвпла, технишких и других стандарда и нпрматива, пбезбеђеоем финансираоа, ппдстицајним и 
другим мерама защтите живптне средине. Пвп нашелп захтева да се питаоа защтите живптне 
средине укљуше у друге сектпрске пплитике кап щтп је индустрија, ппљппривреда, енергетика, 
трансппрт, спцијална пплитика итд. Защтита живптне средине треба да буде саставни деп 
друщтвенпг и екпнпмскпг развпја.  

 
2.5. Начелп „загађивач плаћа”  

 
Пвп је једнп пд кљушних нашела кпје је усмеравалп развпј Прпграма. Загађиваш плаћа накнаду 

за загађиваое живптне средине када свпјим активнпстима прпузрпкује или мпже прпузрпкпвати 
пптерећеое живптне средине, пднпснп акп прпизвпди, кпристи или ставља у прпмет сирпвину, 
пплупрпизвпд или прпизвпд кпји садржи щтетне материје. Загађиваш, у складу са прпписима, снпси 
укупне трпщкпве настале угрпжаваоем живптне средине кпји укљушују трпщкпве превенције и 
уклаоаоа щтете нанете живптнпј средини. Интернализација щтете настале услед загађеоа даје 
велики ппдстицај, ппсебнп индустрији, да смаои и спреши загађеое. 

  
2.6. Начелп „кприсник плаћа”  

 
Пвп нашелп прпмпвище да је свакп кп кпристи прирпдне вреднпсти дужан да плати реалну 

цену за оихпвп кприщћеое, санацију и ремедијацију прпстпра.  
 

2.7. Начелп примене ппдстицајних мера  

 
Државни пргани, пргани аутпнпмне ппкрајине, пднпснп пргани јединица лпкалне сампуправе 

предузимају мере за смаоеое притисака на живптну средину применпм екпнпмских и других мера, 
избпрпм најбпљих дпступних техника, ппстрпјеоа и ппреме кпја не захтева прекпмерне трпщкпве и 
избпрпм прпизвпда и услуга.  

 
2.8. Начелп заједничке пдгпвпрнпсти  

 
Прирпда загађеоа захтева да прпблеме живптне средине рещавају све стране ппгпђене 

загађеоем или кпје су пдгпвпрне за загађеое.  
 

2.9. Начелп супсидијарнпсти  

 
Нашелп супсидијарнпсти представља децентрализацију пдлушиваоа дп најнижег мпгућег 

нивпа. Надлежнпсти и пдгпвпрнпсти се пренпсе са централнпг нивпа на регипнални и лпкални нивп у 
складу са дпнетим закпнима. Влада је пдгпвпрна за усппстављаое и спрпвпђеое стратещкпг и 
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закпнскпг пквира кпјим се пбезбеђује систем защтите и унапређиваоа квалитета живптне средине и 
кпји пмпгућава да се оени јаснп изражени циљеви пстваре на свим нивпима.  

 
2.10. Начелп превенције и предпстрпжнпсти  

 
Нашелп превенције прпмпвище превенцију загађеоа живптне средине кап ефикасније пд 

рещаваоа прпблема загађеоа када дп оега дпђе. Нашелп предпстрпжнпсти прпмпвище избегаваое 
активнпсти кпје представљају ппаснпст пп живптну средину или здравље људи.  
Свака активнпст мпра бити планирана и спрпведена на нашин да: прпузрпкује најмаоу мпгућу 
прпмену у живптнпј средини, представља најмаои ризик пп живптну средину и здравље људи, 
смаои пптерећеое прпстпра и пптрпщоу сирпвина и енергије у изградои, прпизвпдои, 
дистрибуцији и упптреби, укљуши мпгућнпст рециклаже, спреши или пграниши утицај на живптну 
средину на сампм извпру загађиваоа.  

Нашелп предпстрпжнпсти пстварује се прпценпм утицаја на живптну средину и кприщћеоем 
најбпљих дпступних техника и технплпгија.  

Неппстпјаое пуне наушне ппузданпсти не мпже бити разлпг за непредузимаое мера 
спрешаваоа деградације живптне средине у слушају мпгућих или ппстпјећих знашајних утицаја на 
живптну средину.  

 
2.11. Начелп ппдизаоа нивпа свести п значају заштите живптне средине  

 
Пвп нашелп истише важнпст пбразпваоа п збнашају защтите живптне средине у циљу 

ппвећаоа нивпа разумеваоа прпблема защтите живптне средине пд стране јавнпсти и јашаоа 
интереспваоа за питаоа живптне средине. Унапређиваое стаоа живптне средине се не мпже 
ефикаснп спрпвести без активнпг ушещћа целпг друщтва.  

 
2.12. Начелп инфпрмисаоа и учешћа јавнпсти  

 
У пствариваоу права на здраву живптну средину свакп има правп да буде благпвременп и 

пптпунп пбавещтен п стаоу живптне средине и да ушествује у ппступку дпнпщеоа пдлука шије би 
спрпвпђеое мпглп да утише на живптну средину. Ппдаци п стаоу живптне средине су јавни.  

 
2.13. Начелп пдгпвпрнпсти загађивача и оегпвпг правнпг следбеника  

 
Правнп или физишкп лице кпје свпјим незакпнитим или неисправним активнпстима дпвпди 

дп загађеоа живптне средине пдгпвпрнп је у складу са закпнпм. Загађиваш је пдгпвпран за 
загађиваое живптне средине и у слушају ликвидације или стешаја предузећа или других правних 
лица, у складу са закпнпм. Загађиваш или оегпв правни следбеник пбавезан је да птклпни узрпк 
загађеоа и ппследице директнпг или индиректнпг загађеоа живптне средине. Прпмена власнищтва 
предузећа и других правних лица или други пблици прпмене свпјине пбавезнп укљушују прпцену 
затешенпг стаоа живптне средине и пдређиваое пдгпвпрнпсти за загађеое живптне средине, кап и 
намиреое дугпва (терета) претхпднпг власника за изврщенп загађиваое и/или щтету нанету 
живптнпј средини.  
 

2.14. Начелп заштите права на здраву живптну средину и приступа правпсуђу  

 
Грађанин или групе грађана, оихпва удружеоа, прпфесипналне или друге прганизације, 

правп на здраву живптну средину пстварују пред надлежним прганпм или судпм у складу са 
закпнпм. 
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2.15. Начелп усаглашаваоа наципналнпг закпнпдавства са правним текпвинама ЕУ (acquis 

communautaire) у пбласти живптне средине  

 
Имајући у виду да је Република Србија пд 2000. гпдине укљушена у Прпцес стабилизације и 

придруживаоа, кап и да је Скупщтина ратификпвала Сппразум п стабилизацији и придруживаоу у 
септембру 2008. гпдине, Прпграм је један пд кљушних дпкумената у прпцесу придруживаоа и 
приступаоа ЕУ.  

Пбавеза усклађиваоа закпнпдавства Републике Србије са правним текпвинама ЕУ први пут се 
сппмиое у Резплуцији п придруживаоу Еврппскпј унији, усвпјенпј у Нарпднпј скупщтини пктпбра 
2004. гпдине. У тпм акту навпди се да ће усклађиваое прпписа бити припритет у раду Нарпдне 
скупщтине, уз увпђеое ппсебних прпцедура за ппбпљщаое ефикаснпсти тпг прпцеса.  
У пктпбру 2008. гпдине Влада је усвпјила Наципнални прпграм за интеграцију Републике Србије у 
Еврппску унију , кап стратещки дпкумент кпји пбједиоује сва дпкумента и акципне планпве 
неппхпдне за прпцес еврппских интеграција и дефинище пбавезе свих актера за перипд дп краја 
2012. гпдине.  

Прпцес еврппских интеграција састпји се пд три кљушна елемента:  
- пренпщеое закпнпдавства ЕУ у наципналнп закпнпдавствп и оегпва ефикасна примена;  

- усппстављаое пдгпварајућих административних и институципналних капацитета на свим 

нивпима у циљу правилнпг пренпщеоа и примене прпписа ЕУ;  

- пбезбеђиваое финансијских средстава и екпнпмских инструмената.   

Хармпнизација прпписа је пбиман и непдлпжан прпцес за државу кпја претендује на 
шланствп у ЕУ. Пбласт живптне средине је у сталнпм развпју па се схпднп пптреби правнпг 
регулисаоа пве пбласти пбим ЕУ прпписа кпнстантнп ппвећава, щтп захтева сталнп праћеое развпја 
ЕУ закпнпдавства ради усаглащаваоа са дпмаћим прпписима. У НПИ дпкументу, пва пбласт је 
ппдељена на следећа ппглавља: хпризпнталнп закпнпдавствп, квалитет ваздуха и климатске 
прпмене, управљаое птпадпм, защтита и управљаое впдама, защтита прирпде, хемикалије, 
кпнтрпла индустријскпг загађеоа и управљаое ризикпм, генетишки мпдификпвани прганизми, 
защтита пд буке, щумарствп и и цивилна защтита.  

За имплеменацију најкпмплекснијих и финансијски најзахтевнијих делпва acquis-а пптребнп 
је пдређенп време. Искуствп нпвих земаља шланица ЕУ ппказује да су најслпженији делпви acquis-а 
неке пд директива из пбласти квалитета ваздуха, впда, птпада и индустријскпг загађеоа. 
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3. ППШТИ ППДАЦИ 

 
 

3.1. Прпстпр и станпвништвп 

 
3.1.1. Гепграфски и административни пплпжај АП Впјвпдине 

 
Република Србија и унутар ое Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина,  смещтена је на јужнпм делу 

Панпнскпг басена и кап таква представља прирпдни мпст између западне Еврппе и Блискпг истпка. 
Впјвпдина заузима северни деп Републике Србије. Прпстире се на Панпнскпј низији са ппврщинпм пд 
21.506 km2 щтп шини 24,9% укупне теритприје Србије на кпјпј живи пкп два милипна станпвника.  
Граниши се, на северу са Мађарскпм, на истпку са Румунијпм, на југу границу шине Дунав и Сава, на 
западу се граниши са Хрватскпм, а на крајоем југпзападу са Републикпм Српскпм. Административне 
границе пдступају пд гепграфских, такп щтп Впјвпдини припада деп Машве (насеља пкп Машванске 
Митрпвице), а Србији деп југпистпшнпг Срема (Земун, Нпви Бепград и ужа пкплина) и југпзападни 
Банат (деп Паншевашкпг рита). Впјвпдина има ппвпљан гепграфски пплпжај и ппдељена је на 3 
регипна: Башку, Банат и Срем. 

- Башка је привреднп најразвијенији регипн, пдликује се квалитетнпм црницпм ппгпднпм за 

ппстизаое виспких и стабилних принпса у ратарскпј и ппвртарскпј прпизвпдои.  

- Банат кап регија пбухвата щире ппдрушје, јер се прпстире прекп теритприје три државе – Србије 

(Впјвпдина), Мађарске и Румуније, щтп птвара мпгућнпсти за успещну прекпгранишну сарадоу. 

Претежнп је равнишарска регија, бпгата решним тпкпвима и језерима, у кпјпј се налази највища 

ташка Впјвпдине (Врщашки брег 641 m надмпрске висине) и највећа кпнтинентална пещшара 

Еврппе (Делиблатска пещшара).  

- Срем се ппнпснп уздиже Фрущкпм гпрпм, кпја је пкп 50 km дуга са вище пд 500 m надмпрске 

висине. Прпстпрнп се налази између централне Србије на југу и Хрватске на западу.  

 
3.1.2. Демпграфски ппдаци 

 
Према ппследоем пппису из 2011. гпдине, Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина има 1.931.809 

станпвника, щтп шини 21,56 % пд укупнпг брпја станпвника Републике Србије.  Впјвпдина је ппзната 
пп свпјиј мултиетнишнпсти и мултикпнфенципналнпсти. Чак  26 наципналних заједница насељава 
прпстпр Впјвпдине негујући свпју традицију, културу и пбишаје у хармпнији са другима нацијама щтп 
представља јединствен пример на еврппскпм нивпу. 

Статут Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, кпји представља пснпвни правни акт на нивпу 
ппкрајине, дпзвпљава службену упптребу, псим српскпг, јпщ и мађарскпг, слпвашкпг, румунскпг и 
русинскпг језика, кпјим гпвпре припадници шетири највеће наципналне заједнице.  

Демпграфска кретаоа у Ппкрајини, тпкпм ппследое деценије, карактерище пппулаципна 
регресија имајући у виду смаоеое укупнпг брпја станпвника, пад наталитета, ппраст нивпа 
мпрталитета, кпнцентрацију станпвнищтва у урбаним срединама и пражоеое руралних ппдрушја, 
кап и изразитп демпграфскп стареое станпвнищтва. Демпграфски ппказатељи старпсне структуре 
станпвнищтва уппзправају да је дпщлп дп старпснпг дебаланса (кпнстантан раст ушещћа старије 
пппулације у укупнпј), щтп је ппсебнп израженп у ппјединим ппгранишним и недпвпљнп привреднп 
активним ппдрушјима (пкрузима, ппщтинама). Тп се пдразилп и на виталнпст лпкалнпг станпвнищтва, 
предузетнишку активнпст и велишину активнпг и раднп-сппспбнпг кпнтигента. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/2011
http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/statut_ap_vojvodine.zip
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Прпмена брпја станпвника изазвана прирпдним и механишким кретаоем пдразила се на 
екпнпмски пптенцијал ппдрушја (ппщтине, града) и оихпв развпјни нивп. Брпјнпст и структура 
станпвнищтва пп ппщтинама указује да ппстпји виспка кпрелација између привредних кретаоа и 
демпграфских трендпва. 

 
 

3.2. Прирпдни ресурси  

 
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина захвата јужне и најниже делпве прпстранпг Панпнскпг 

басена. Изузимајући две нискппланинске пазе, пна је највећим делпм низијскп и равнишарскп 
ппдрушје у кпјем се степенастп смеоују благп заталасане и заравоене рељефне целине. Ппсматранп 
пд највищих ка најнижим пбластима у рељефу Впјвпдине се мпгу издвпјити следеће главне 
гепмпрфплпщке јединице: планине, пещшаре, лесне заравни, лесне терасе и алувијалне равни. 

Данащои рељеф Впјвпдине резултат je набираоа, раседаоа, перипдишнпг навејаваоа леса, 
ерпзивнпг рада река, падавина и др. Впјвпдина је изразитп равнишарски крај настап ппсле птицаоа 
Панпнскпг мпра (захвата југпистпшни деп прпстране Панпнске низије). Из тпг разлпга рељеф 
Впјвпдине је изразитп равнишарски и на нискпј надмпрскпј висини. Впјвпдину карактерище 
равнишарски пејзаж са уздигнутим степенастим ппврщиама. Равница је пивишена ниским планинама, 
и тп Фрущкпм гпрпм у севернпм делу Срема између Саве и Дунава и Врщашким брегпм у 
југпистпшнпм делу Баната. У јужнпм Банату између Тамища, Дунава и Белпцркванске кптлине 
прпстире се Делиблатска пещшара, а према Мађарскпј и на југу према Телешкпј је Субптишка пещшара. 
Гудуришки врх (641 m) је највищи врх у Впјвпдини и налази се на Врщашким планинама, дпк је Црвени 
шпт (539 m) највищи врх на Фрущкпј гпри. Впјвпђанаска равница спущта се у виду степенастих 
ппврщина дп река. Тпкпм миленијума ветар је нанпсип пращину и такп је велики деп Впјвпдине 
прекривен дебелим лесним наслагама. На мнпгим местима издвајају се у равнишарскпм пејзажу 
лесне заравни, пд кпјих су веће Тителски брег и Телешка у Башкпј, Банатска лесна зараван, јужнп пд 
Зреоанина у Банату и Сремска, пкп Дунава и исппд јужних падина Фрущке гпре у Срему. Делиблатска 
пещшара, у јужнпм Банат,у захвата ппврщину пд пкп 300 km2, дпк је Субптишка пещшара маоа, а 
пружа се севернп пд Субптице и према истпку дп Тисе. Алувијалне равни, ппзнатије кап ритпви, у 
кпјима су реке усекле свпја щирпка и плитка кприта, ниже су десетак метара пд лесних тераса, те је 
оихпва надмпрска висина пд 66 дп 85 метара. 

Клима Впјвпдине је умеренп кпнтинентална са извесним специфишнпстима. Карактеристишан 
је велики расппн екстремних температура, средое максималне температуре у јулу (средоа месешна  
температура 21,4°С) и средое минималне температуре у јануару (средоа месешна температура -
1,3°С), а средоа гпдищоа температура ваздуха је 11°С, щтп пдгпвара прплећу. Режим падавина у 
Впјвпдини нпси делпм пбележје средоееврппскпг, тј. ппдунавскпг режима расппделе падавина, са 
врлп великпм неравнпмернпщћиу расппделе пп месецима. Средоа гпдищоа кплишина падавина  у 
Впјвпдини се креће пд 550 - 600 mm/m², где се мпгу издвпјити изразитп кищни перипди ппшеткпм 
лета (јун) и перипди без или са малпм кплишинпм падавина (пктпбар и март). Ветрпви кпји дувају у 
Впјвпдини су кпщава, северац и јужни ветар. 

Прирпдни ресурси АП Впјвпдине пбухватају: ппљппривреднп земљищте, минералне 
сирпвине, впде, пптенцијал пбнпвљивих извпра енергије, кап и разлишите категприје защтићених 
прирпдних дпбара. 

Ппљппривреднп земљищте спада у ред пних прирпдних ресурса без шијег пдрживпг 
кприщћеоа се не мпже гпвприти п пдрживпм развпју ппљппривреде и друщтва у целини. 
Непдгпвпрним кприщћеоем дплази дп пада прпдуктивнпсти и кпнашнп оегпве деструкције. Какп 
земљищте представља слпжен и динамишан сиситем, ппд утицајем ппљппривредне прпизвпдое 
дплази дп прпмена оегпвих биплпщких, хемијских и физишких свпјстава. Интензивна 
ппљппривредна прпизвпдоа дпвпди дп ппадаоа квалитета земљищта. Пд укупне ппврщине 
Впјвпдине (2.150 600 ha), ппврщине ппд праницама изнпсе 1,574 милипна ha (72,97% укупне 
ппврщине), ппд впћоацима 14. 322 ha (0,66%), винпградима 17 630 ha (0,82%), вртпвима 423 ha 
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(0,02%) и ливадама 41.912 ha (1,90%). Оиве, вртпви, впћоаци, винпгради и ливаде заједнп 
представљају пбрадивп земљищте кпје пбухвата 1,647 мил. ha, или 76,36% укупне теритприје АПВ. 
Непбрадивп земљищте пбухвата укупнп 140.657 ha (6,52% укупне теритприје) и шине га пащоаци 122 
995 ha (5,70%), трстици и мпшваре 17.663 ha (0,82%). Збир пбрадивпг 76,36% и непбрадивпг 6,52%, 
представља укупнп ппљппривреднп земљищте са ппврщинпм пд 1.788 мил. ha (82,89% укупне 
теритприје). Према нашину кприщћеоа земљищта, Впјвпдина представља изразитп ратарску пбласт. 
Најраспрпстраоенији типпви земљищта у Впјвпдини су шернпземи и ливадске црнице, а у влажним 
пределима ритске црнице и слатине. Чернпземи, кпји захватају 60 % пбрадивпг земљищта, пдликују 
се великпм плпднпщћу, а на оима, кап и на ливадским црницама, највеће ппврщине кпристе се за 
пщеницу, кукуруз, щећерну репу, сунцпкрет, спју и другп индустријскп биље, кап и ппврће и крмнп 
биље.  

Земљищта Впјвпдине пп свпјпј плпднпсти спадају међу најбпља у Еврппи и у пптпунпсти 
пмпгућавају прпизвпдоу квалитетне хране, али уз неппхпднпст примене система кпнтрпле 
плпднпсти, са циљем ппстизаоа прпфитабилнпг принпса, уз пшуваое земљищта и агрпбипценпзе 
уппщте. Главни прпцеси везани за губитак и деградациј земљищта на теритприји Впјвпдине су 
следећи: прпмена намене кприщћеоа и губитак и пщтећеоа земљищта услед индустријских, 
рударских, енергетских и сапбраћајих активнпсти, смаоеое садржаја прганске материје земљищта, 
алкализација и заслаоиваое земљищта, разлишити пблици загађиваоа земљищта, еплска ерпзија и 
сабијаое - кпмпакција земљищта. Пд свих наведених видпва деградације најинтензивнија је ерпзија 
ветрпм. 

Впјвпдина је најмаое ппсумљена регија у Еврппи, свега 6,8%. Пптималана щумпвитпст у АП 
Впјвпдини требалп би да изнпси 14,3 %, щтп захтева да се ппдигну нпве щуме. Укупна ппврщина 
щума и щумскпг земљищта изнпси 175.136,05hа (ЈП „Впјвпдинащуме газдује на 130.589,26 hа, 
приватне щуме су на 5.567,09 hа, впдппривредне прганизације 7.575 hа, ппљппривредне 
прганизације 5.989 hа, месне заједнице 722 hа, ВУ „Карађпрђевп“ 2.243 hа и ЈП НП „Фрущка гпра“ на 
22.450 hа), щтп представља 8.10 % ппврщине Впјвпдине. 

Некада Панпнскп мпре,  данащоа Впјвпдина,  једнп је пд најбпгатијих ппдрушја у Републици 
Србији пп впденим ппврщинама и тпкпвима. Ппврщина слаткпвпдних впда је пкп 32.000 ha, щтп шини 
вище пд пплпвине ппврщине впда Републике Србије.   

Ширпку равницу секу велике реке: Дунав, Сава и Тиса, мнпге маое и канали система Дунав – 
Тиса – Дунав. Све реке се пдликују малим падпм, спприм и кривудавим тпкпм, великпм 
акумулативнпм мпћи и склпнпщћу ка ствараоу мртваја и меандара. Дунав прптише крпз Впјвпдину 
дужинпм пд 370 km. Ширина кприта му је пд 380 дп 2000 m, а дубина пд 5 дп 23 m. У щирим 
делпвима има дпста рукаваца и прпстраних ада. На теритприји Впјвпдине сливна ппдрушја фпрмирају 
и мали впдптпци, кап щтп су: Криваја и Чик у Башкпј; Манђелпски пптпк, Галпвица, Јаршина и већи 
брпј пптпка кпји се сливају са Фрущке Гпре, кап и Бпсут и Студва у Срему; Златица, Бегеј (Стари и 
Плпвни), Тамищ, Брзава, Мправица, Каращ, Нера, Надела, Рпјга у Банату. Плпвни путеви у Впјвпдини 
су дугашки пкп 14.000 km.  

У прпщлпсти у Впјвпдини је билп мнпгп бара и језера. Када је у 18. веку ппшела интензивнија 
пбрада земље, приступилп се са мелипрацијама и прпкппаваоу канала. Јпщ 1793. гпдине ппшела је 
изградоа Великпг канала кпји спаја Дунав и Тису, прптишући средищопм Башкпм у дужини пд 118 
km. Накпн великих ппплава, у другпј пплпвини 19. века предузет је велики захват у измени 
хидрплпщке слике Впјвпдине: скраћена су решна кприта, пресецани меандри, прпкппавани 
мнпгпбрпјни канали, исущивани ритпви крај река, ппдизани пдбрамбени бедеми и грађене црпне 
станице. Иакп су мнпге баре и језера исущени, Впјвпдина је јпщ увек бпгата пвим впдама. Највеће 
језерп је Палић кпд Субптице има ппврщину 5 km2. Ппстпје брпјна прирпдна и вещташка впдена 
станищта.   

Термални извпри - Тпкпм Римскпг перипда термалне впде су се кпристиле у Аквинкуму 
(данас је тп Стари Сланкамен), а за време владавине Аустрп-Угарскпг краљевства у Впјвпдину је 
уведена традиција лешеоа термалним впдама и лекпвитим блатпм. Данас су најппзнатије баое: 
Каоижа, Русанда, Меленци, Јунакпвић, Врдник, Јпдна баоа Бешеј, Темеринска, Безданска и 
Сланкамен. Бпгатствп термалним впдама је великп, али јпщ увек недпвпљнп истраженп.  
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Минерални ресурси спадају у групу непбнпвљивих прирпдних ресурса и имају велики знашај. 
Највеће резерве нафте пткривене су у Впјвпдини пкп 97% пд укупних резерви, а нещтп у 

маоем пбиму на ппдрушју Стига. Дпмаћа нафта је углавнпм дпбрпг квалитета, већинпм је 
парaфинскпг типа, не садржи сумппр и друге примесе у щтетним кплишинама. Прерада се врщи у 
двема рафинеријама Паншеву и Нпвпм Саду.  

Прирпдни гас спада у групу гаспвитих енергената. Оегпв знашај све вище расте, у првпм реду 
кап супститут псталим енергентима –угаљ, нафта, пгревнп дрвп. Лежищта прирпднпг гаса углавнпм су 
ппвезана са лежищтима сирпве нафте. Највећа лежищта лпцирана су на ппдрушју Впјвпдине. 

На теритприји АП Впјвпдине ппстпје лежищта мркпг угља и лигнита, а укупне резерве угља се 
прпцеоују на нивпу 525.000.000 милипна тпна. Квалитетан мрки угаљ, дуги низ гпдина експлпатисан 
је у Врднишкпм угљпнпснпм басену, на јужним падинама Фрущке гпре. На северним и западним 
пбрпнцима Фрущке гпре, кап и на деснпј пбали Дунава ппстпји вище пптенцијалних лежищта: 
Черевић, Банпщтпр, Сремска Каменица и др. На теритприји АП Впјвпдине, данас се експлпатација 
угља врщи самп у руднику угља "Кпвин". Експлпатација лигнита из кпвинскпг рудника, врщи се из 
ппдвпднпг кппа, са дна кприта реке Дунав.  

Пптенцијална лежищта металишних минералних сирпвина на ппдрушју АП Впјвпдине 
регистрпвана су и истраживана самп на ФрущкпјГпри и на Врщашкпм брегу. Међу ппјавама 
металишних минерала/минералних сирпвина, никал и гвпжђе заузимају дпминантнп местп, а затим 
следе ппјаве плпва и цинка 

На теритприји АП Впјвпдине регистрпванп и истраженп је прекп 360 ппјава и лежищта за 16 
врста неметалишних минералних сирпвина. Истражени и утврђени пптенцијали неметалишних 
минералних сирпвина знатнп су већи пд оихпве тренутне експлпатације. Кап сирпвине за 
прпизвпдоу грађевинских материјала кпристе се цементни лаппрац, крешоак, туф и ппекарска глина, 
а тпкпђе регистрпване су и истражени: магнезити, бентпнити, азбест, пплудраги камен, тресет, 
пелпиди-лекпвитп блатп и зеплити. 

Прирпдна бащтина Впјвпдине је бпгата и разнплика. Пдликује се израженим екпсистемским, 
специјским и генетским диверзитетпм. На прпстприма Впјвпдине, смещтене у југпистпшнпм делу 
Панпнскпг басена, налазе се изузетне прирпдне целине, јединствене у тпм делу Еврппе, кап щтп су 
Делиблатска пещшара (највећа у Еврппи), Фрущка гпра и Врщашке планине, велике равнишарске реке 
и оихпве прпстране плавне зпне (ритпви у Гпроем Ппдунављу, Кпвиљскп-петрпварадински рит, 
Пбедска бара, Царска бара, итд). Ппсебнп треба навести пшувана слатинска ппдрушја Баната, 
јединствена на наципналнпм нивпу кап щтп су Сланп кпппвп, Русанда и Пкао. Систем пшуваоа 
прирпде, усппстављаое ппсебнп защтићених ппдрушја, кпнтрпла и управљаое регулисани су  
Закпнпм п защтити прирпде („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка),Закпнпм п 
защтити живптне средине и актима надлежних пргана п защтити ппјединих прирпдних дпбара.  

У АП Впјвпдини ппд защтитпм се налази 133 ппдрушја, на 133.675,89ha или 6,22 % пд укупне 
ппврщине. Тп су: 1 наципнални парк, 16 специјалних резервата прирпде, 11 паркпва прирпде, 2 
предела изузетних пдлика, 2 защтићена станищта, 94 сппменика прирпде. 

Дп сада је на листу Рамсарских ппдрушја уписанп 8 ппдрушја, кап међунарпднп знашајна 
станищта за птице издвпјенп је 21 ппдрушје (IBA), а кап међунарпднп знашајна бптанишка станищта 
(IPA) издвпјенп је 27 ппдрушја. 

 
3.3. Привреда 

 
Теритприја АП Впјвпдине, ппред изузетнп ппвпљнпг гепграфскпг пплпжаја, има бпгату 

прирпдну, културну и духпвну бащтину, щтп пружа ппвпљне услпве привредни развпј и   
задпвпљавајући живптни стандард. Међутим, ппвпљни прирпдни услпви и изграђени привредни 
капацитети нису ппдједнакп расппређени у свим ппдрушјима, па нису једнаки ни услпви за будући 
привредни развпј.  

Карактеристишнп за АП Впјвпдину је да је реш п малпј привреди кпја има недпвпљну 
усклађенпст са еврппским и међунарпдним нпрмама и стандардима; индустријски прпизвпди су 
недпвпљнп кпнкурентни  и узрпкују виспк дефицит тргпвинскпг биланса. На дпдатни прпблем указује 
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шиоеница да је дпминација сектпрских над структурним и прпстпрним критеријумима, у 
вищедеценијскпм перипду, дппринела неравнпмернпм развпју, нераципналнпм регипналнпм 
расппреду привредних активнпсти, демпграфскпм пражоеоу сепских ппдрушја и великпј 
ппларизацији. Ппстпјећа привредна структура Впјвпдине услпвљена је закаснелпм транзицијпм, 
дугпгпдищопм изплацијпм и пдсуствпм са светскпг тржищта, дугптрајним недпстаткпм инвестиција и 
знашајним технплпщким запстајаоем за развијеним привредама.  

 
3.3.1. Екпнпмски пплпжај АП Впјвпдине у Србији ( Републички завпд за статистику)    31. 

пктпбра 2014. Гпдине 
 

1. Брутп друштвени прпизвпд: Регипн Впјвпдине, са пстварених 557.000 динара БДП пп 
станпвнику, је 3% изнад прпсека у Републици Србији, щтп га према Закпну п регипналнпм 
развпју сврстава у развијен регипн. Ушещће АП Впјвпдине у ствараоу укупнпг наципналнпг 
БДП у 2013. гпдини изнпси 27,5%. 

 
2. Лпкалне сампуправе према степену развијенпсти: Пд укупнп 45 лпкалних 

сампуправа у АП Впјвпдини шак 26 (58%), сврстава се у категприју равијених, у неразвијене 
самп 1, а у девастираних нема. Према Уредби п утврђиваоу јединствене листе развијенпсти 
регипна и јединица лпкалне сампуправе у 2013. гпдини: У прву групу развијенпсти (степен 
развијенпси изнад републишкпг прпсека) разврстанп је укупнп 20 јединица лпкалне 
самупправе Републике  Србије, пд кпјих шак 11 са теритприје  АП Впјвпдине, У другу групу 
развијенпсти (80%-100% републишкпг прпсека) пд укупнп 34 лпкалне сампуправе из Р Србије, 
15 је из АП Впјвпдине, У трећу групу развијенпсти, кпју шине недпвпљнп развијене (у расппну 
пд 60% - 80% републишкпг прпсека), пд укупнп 47 јединица лпкалнесампуправе из Р Србије, 
18 је из АП Впјвпдине, Четврту групу шине изразитп неразвијене ппщтине (исппд 60% 
републишкпг прпсека), пднпснп 44 јединице лпкалне сампуправе из Р Србије, пд шега свега 1 
(Ппщтина Пппвп) из АП Впјвпдине. 

 
3. Прпсечне нетп зараде пп заппсленпм ( јануар – септембар 2014. гпдине): Прпсешна 

нетп  зарада у наведенпм перипду у АП Впјвпдини је 42.278, дпк је републишки прпсек 43.918 
динара. Предоаши  Бепградски регипн са 54.705 дпк знашајнп запстају регпни Шумадија и 
Западна Србија (37.082) и  Јужна и Истпшна Србија (37.912). 

 
4. Заппсленпст и незаппсленпст: Пп брпју незаппслених у 2013. гпдини у Аутпнпмнпј 

ппкрајини Впјвпдина упшава се смаоеое у пднпсу на 2012.  гпдину за 1186 лица, дпк је 
укупнп ппвећаое у Републици Србији за 8061 лице. Брпј незаппслених лица на крају 
септембра 2014. гпдине у АП Впјвпдини изнпси 106.289, дпк је укупнп у Републици Србији  
748.549. Знатнп већа незаппсленпст је у пстала три регипна ( Бепградски регипн - 188.823, 
Регипн Шумадија и Западна Србија - 241.014 и Регипн Јужна и Истпшна Србија - 194.917). 
Према ппдацима НСЗ брпј незаппслених лица у Србији је у септембру у пднпсу на прпсек 
2013. гпдине смаоен за 2,7%. Највеће смаоеое брпја незаппслених лица закљушнп са 
септембрпм месецпм у пднпсу на прпсек 2013. гпдине је упшенп у регипну Впјвпдине пд 5,5%, 
пднпснп 10.947 лица. Укупан брпј заппслених лица у АП Впјвпдини је на крају 2013. гпдине  
(ппдаци РЗС) бип  443.296, дпк је на крају 2012. гпдине бип 447.963. 

 
5. Финансијски ппдаци регипналнпг развпја пд 2010. гпдине и у перипду јануар – 

септембар 2014. Гпдине: Према ппдацима Агенције за привредне регистре кпја ушещће АП 
Впјвпдине у ппдстицајним средствима регипналнпг развпја у Републици билп је  далекп 
исппд ушещћа Впјвпдине у  укупнпм станпвнищтву (27%) и ушещћа Впјвпдине у ствараоу БДП 
је у 2013. гпдини, кпје је билп 27,5%.  Пд укупних ппдстицаја реализпваних у Републици 
Србији, кпји су у 2014. гпдини изнпсили 269,5 милијарди динара, на ппдстицаје регипналнпг 
развпја у АП Впјвпдини усмеренп је свега 14,4 милијарде динара , пднпснп 4,6% укупних 
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ппдстицајних средстава. Индустријска прпизвпдоа у АП Впјвпдини у перипду јануар-
септембар 2014. гпдине забележила је раст пд 0,9% у пднпсу на исти припд 2013. гпдине. 
 

6. Извпз и увпз: Укупна сппљнптргпвинска размена привреде АП Впјвпдине за 2014. 
гпдину пстварена је у изнпсу пд 6.120 милипна €. Ппвећаое пбима сппљнптргпвинске 
размене у Впјвпдини у пднпсу на исти перипд  2013.  гпдине је 5,5%, дпк је ппвећаое на 
нивпу Републике Србије 2,3%. 

Увпз АП Впјвпдине у 2014. гпдини је већи за 4,6% у пднпсу на исти перипд предхпдне гпдине. 
 

Ппсебан прпблем АП Впјвпдине је регипнална ппларизација између Нпвпг Сада, пднпснп 
Јужнпбашкпг пкруга и псталих делпва Впјвпдине. Прилив капитала и оегпвп ефикаснп улагаое је 
пснпвни предуслпв привреднпг раста, затп је неппхпднп ушинити атрактивним за привлашеое 
инвестиција и пстале пбласти Впјвпдине, ппред Јужнпбашкпг пкруга. За тп је, пре свега, неппхпднп 
улагаое у савремену привредну инфраструктуру.  

У Впјвпдини привреда је заснпвана на великпм бпгатству квалитетнпг пбрадивпг земљищта, 
кпје захвата 84 пдстп оене ппврщине, и шија прирпдна плпднпст је ппбпљщана мрежпм канала за 
навпдоаваое, такп да је пд 1,78 милипна хектара пбрадиве земље пкп 0,5 милипна дрениранп. Пкп 
70 пдстп принпса са пвих ппља птпада на житарице, 20 пдстп на индустријскп биље, а 10 пдстп на 
пстале културе. Деп плпдпва се извпзи, али већина се прерађује у дпмаћпј прехрамбенпј индустрији, 
стаципниранпј углавнпм у Впјвпдини, (ппгпни за прераду меса, впћа и ппврћа, уљаре, щећеране, 
млекаре, итд.) 

Ппстпји и снажна базишна индустрија, кпја прпизвпди мащине за пбраду метала, електришне 
уређаје и каблпве, грађевинске материјале, нафтне деривате, хемијске прпизвпде, електрпмптпре, 
рптп папир. Развијена је и индустрија прпизвпда виспкпг нивпа пбраде, пппут зубарске ппреме, 
впзила, фармацеутских прпизвпда, ппрцелана и другпг. 

Деп прихпда впјвпђанске привреде дплази и пд туризма, кпји је нарпшитп развијен на рекама 
и језерима, термалним извприма и на Фрущкпј Гпри на кпјпј се налазе брпјни правпславни 
манастири српскп-византијскпг стила, ппдигнути између 15 и 17 века. 
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4. ППСТПЈЕЋЕ СТАОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 
4.1. Впде 

 
4.1.1.  Стаое впда и впдпснабдеваое 

Впјвпдина има велики впдни пптенцијал у впдптпцима - Дунаву, Сави, Тиси и развијенпм 
каналскпм систему, Дунав-Тиса-Дунав. Свега 1% впдних ресурса ппврщинских впда су дпмицилне 
впде. 

Впдпснабдеваое у Впјвпдини пријентисанп је искљушивп на кприщћеое ппдземних впда из 
разлишитих впдпнпсних издани ("прва" издан, пснпвна издан и плипцен-субартеска и артеска издан). 
Прпцеоује се да је укупнп захватаое прпсешнп пкп 6,8 m3/s (Башка 57%, Банат 31% и Срем 12%), пд 
шега на снабдеваое впдпм за пиће (станпвнищтва, привреде и јавне пптребе), путем јавних 
впдпвпда, птпада пкп 5,5 m3/s. Највище се експлпатище пснпвна издан, вище пд 44% пд укупне 
кплишине. На ппдрушју северне Башке и севернпг Баната захватају се ппдземне впде скпрп искљушивп 
из пснпвне издани (дубина пд 60m дп 220m). У западнпј и јужнпј Башкпј, јужнпм Банату и Срему 
захватају се ппдземне впде из свих впдпнпсних средина (55% пснпвна издан, 26% плипцен, 18% 
пстала извприщта). 

Пд укупнп захваћених ппдземних впда за јавнп впдпснабдеваое градских насеља и 
ппщтинских центара кпристи се вище пд 85% пд укупне кплишине, а за јавнп снабдеваое впдпм за 
пиће сепских насеља кпристи се самп пкп 15% пд укупне кплишине захваћених ппдземних впда. 

На свим извприщтима градских насеља на кпјима се захватају ппдземне впде из впдпнпсних 
средина пснпвнпг кпмплекса, кап и впдпнпсних средина плипцена врщи се “надексплпатација”, тј. 
захватају се кплишине ппдземних впда кпје су знатнп веће пд пбнпвљивих резерви. 

Квалитет ппдземних впда пснпвних издани је најбпљи у ппдрушју југпистпшнпг Баната, нещтп 
лпщији у јужнпм Срему, севернпј и јужнпј Башкпј. Слишнпг квалитета су и впде у Јужнпм Банату, а 
најлпщијег квалитета су впде у севернпм и средоем Банату и западнпј Башки у кпјима ппједине 
кпмппненте (прганске материје, гвпжђе, манган и арсен) знатнп пдступају пд нпрми квалитета впде 
за пиће. 

Велики деп ппдземних впда у АП Впјвпдини садржи виспке кпнцентрације арсена. Већина 
впдпвпда не ппседује технплпгије за уклаоаое арсена из ппдземних впда, те је садржај арсена у 
впди за пиће, на већем делу теритприје АП Впјвпдине, изнад 10 μg/l, щтп је закпнски лимит. 
Најугрпженији регипни су Северни и Средои Банат, Западна Башка, делпм Северна и Јужна Башка. 

 
4.1.2.  Квалитет ппвршинских впда 

Непрешищћене птпадне впде насеља, индустрије, ппљппривреде и из псталих извпра загађују 
акватишне екпсистеме, щтп за ппследицу има велика пдступаоа квалитета ппврщинских впда пд 
закпнских нпрми.  

У Впјвпдини је регистрпванп вище пд 500 кпнцентрисаних загађиваша, дпминантнп из 
индустрије. Емисија из прехрамбене индустрије шини пкп 80% укупнпг индустријскпг загађеоа у 
Впјвпдини. 

Укупна прпдукција птпадних впда, кпмуналних и индустријских, изнпси 5,25 милипна 
еквивалент станпвника (ЕС), пд шега се прешищћава самп 10% (еврппски стандард - 87%). Укупнп има 
22 ппстрпјеоа за прешищћаваое кпмуналних птпадних впда, пд шега пплпвина трајнп није у 
функцији. Капацитет градских ппстрпјеоа, кпја су у функцији, је пкп 0,5 милипна ЕС. Свега 7% 
станпвнищтва је прикљушенп на градска ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда, те се 
неприхватљивп велика кплишина птпадних впда из дпмаћинстава (50%) испущта у впде прве издани. 
Третман је неадекватан и самп 2 ппстрпјеоа имају терцијарни третман. Самп 3 ппстрпјеоа имају 
пбраду муља. 

Самп 30% пппулације је ппвезанп на јавну канализацију, щтп је незадпвпљавајуће у пднпсу на 
еврппски стандард (93%). Не ппстпји град/насеље са пптпунпм ппкривенпщћу јавнпм 
канализаципнпм мрежпм. Самп У Нпвпм Саду, вище пд 90% станпвнищтва, прикљушенп је на јавну 
канализацију. 
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Кап ппследица испущтаоа непрешищћених птпадних впда, региструју се интензивна 
еутрпфикација и акумулација тещких метала у акватишним екпсистемима. Кпнцентрације тещких 
метала прелазе циљне вреднпсти и најизраженији прпблем је оихпва деппзиција у седименту, кап и 
акумулација псталих припритетних и припритетних хазардних супстанци (пестициди, PАH, PCB...). 
Најугрпженије депнице су мали впдптпци  и каналска мрежа збпг ниске сппспбнпсти 
самппрешищћаваоа ( ДТД канал Врбас-Бездан, Бегеј, Надела, Кудпщ, Криваја)  

 
4.1.3.  Квалитет впде за пиће 

На теритприји Впјвпдине има укупнп 18 ппстрпјеоа за припрему впде за пиће, капацитета 20-
1500l/s. Пд укупнп захваћене ппдземне впде на теритприји Впјвпдине пкп једна трећина ппдвргава 
се третману на ппстрпјеоима за припрему впде за пиће. 

Пд укупне кплишине захваћених впда, пкп 58% се трпщи за дпмаћинства, пкп 19%  за 
ппслпвне пптрпщаше, а препсталих 23% су губици (физишки губици, нерегистрпвана пптрпщоа, итд). 

Прешищћена хлприсана впда за пиће је дпступна станпвнищтву у свега 16 (36%) пд укупнп 45 
ппщтина на теритприји АП Впјвпдине. И ппред прешищћаваоа и дезинфекције, у впди за пиће је у 
ппјединим насељима утврђен ппвищен садржај гвпжђа, мангана, ампнијака, прирпдних прганских 
материја, нитрита, арсена и  прпдуката разградое дезинфекципних средстава. Такпђе се региструје и 
ппвищен садржај укупнпг брпја микрппрганизама, ппказатеља неадекватнпг и недпвпљнп ефикаснпг 
ппступка дезинфекције и прешищћаваоа впде за пиће. 

Пкп 40% станпвнищтва у ппдрушју АП Впвпдине се снабдевају са впдпм кпја садржи вище пд 

10g/l арсена. У већини слушајва кпнцентрација арсена у впди за пиће се креће пд 50-100 g/l, али 
има и градпва кап щтп је Зреоанин, Темерин где се кпнцентрација арсена у впди за пиће креће пд 

150-250 g/l Међутим, ппред арсена у впди за пиће у насељима на  ппдрушјима средоег и севернпг 
Баната и западне Башке и делпм у јужнпј Башки у впди се налазе и ППМ (прирпдне прганске материје) 

у кпнцентрацијама изнад 5 mg/l TOC (укупни пргански угљеник –TOC) па шак и дп 13 mg/l TOC 
какпвп је стаое у ппщтини Зреоенину, Нпва Цроа и Житищте. Истп такп је утврђенп да прекп 70 % 
впде за пиће садржи ампнијак изнад дпзвпљених вреднпсти. 

На пснпву резултата испитиваоа, квалитет впде за пиће је генералнп незадпвпљавајући. 
Унапређеое дистрибутивних система, пднпснп. оихпва рекпнструкција,  мпже у знашајнпј мери 
ппбпљщати микрпбиплпщки квалитет. У ппгледу физишкп-хемијскпг квалитета, неппхпднп је 
применити технплпгије прераде впде кпје ће дпвести дп закпнски захтеванпг квалитета. 
 

4.2. Ваздух 

 
На квалитет ваздуха у урбаним срединама у АП Впјвпдини утише велики брпј 

термпенергетских ппстрпјеоа и индивидуалних кптларница и лпжищта, интензиван сапбраћај у 
градским срединама, застареле технплпгије и ниска енергетска ефикаснпст ппстрпјеоа у сектпру 
енергетике и индустрије, дифузнп загађеое из ппљппривреде и др. Емисије у ваздух сумппрних и 
азптних пксида, тещких метала, шестица, ампнијака и других пплутаната из разних извпра пснпвни су 
извпр загађеоа. Квалитет ваздуха се ппсебнп ппгпрщава тпкпм неппвпљних метепрплпщких услпва и 
тпкпм грејне сезпне.  

У термпенергетским ппстрпјеоима се ппред прирпднпг гаса кпристе тешна и шврста фпсилна 
гприва са већим прпцентпм сумппра, а индивидуална лпжищта кпристе разлишите врсте гприва, врлп 
шестп неппзнатпг ппрекла. Емисија загађујућих материја из сапбраћаја услпвљена је квалитетпм 
гприва (виспкп-сумппрни дизел и плпвни бензин), прпцеспм сагпреваоа у мптприма у пднпсу на 
старпст впзила, густинпм сапбраћаја, инфраструктурним и урбанистишким рещеоима. Удеп емисије 
азптних пксида, ампнијака и метана пптише из ппљппривредне прпизвпдое, кап ппследица 
неадекватне упптребе ђубрива и прирпдне денитрификације.  

 
 

 
4.2.1.  Емисије загађујућих материја 
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Емисије пксида сумппра -  Емитпване кплишине пксида сумппра директнп зависе пд оегпвпг 
садржаја у гприву, режима сагпреваоа гприва, кап и кприщћеоа система за пдсумпправаое, а оихпв 
щтетан утицај пгледа се у закисељаваоу ппстпјећих екпсистема. 
На пснпву ппдатака Агенције за защтиту живптне средине, укупна емисија сумппрних пксида у 
перипду 2009-2012.г. у АПВ бележи ппадајући тренд. У укупнпј емисипнпј вреднпсти сумппр 
дипксида дпминантан је удеп хемијске индустрије, а пптпм следи у далекп маопј мери емисија из 
прехрамбене индустрије-щећерана. Највећа емисија регистрпвана је у Паншеву са уделпм пд 51% у 
укупнпј емисији (2012.г.), дпминантнп из НИС Рафинерије нафте Паншевп. Далекп маои удели у 
укупнпј емисији у 2012.г. регистрпвани су из щећерана у ппщтинама Кпвашица (12.6%), Врбас (11.5%) 
и Пећинци (10.9%). Примена алтернативних гприва у фабрици цемента Лафарж БФЦ Бепшин дпвела је 
дп знашајнпг смаоеоа емисије сумппрних пксида у перипду 2011-2012. (66%). Такпђе је регистрпван 
знашајан пад емисије у Нпвпм Саду, са дпминатним уделпм Панпнских ТЕ-ТП Нпви Сад.  

Емисије пксида азпта - Присуствп виспких кпнцентрација азптних пксида има щтетан утицај на 
прирпдне екпсистеме (закисељаваое и еутрпфикација). Такпђе знашајнп утишу на разараое пзпна у 
вищим слпјевима атмпсфере, а у трпппсфери представљају један пд прекурспра пзпна.  
На пснпву ппдатака Агенције за защтиту живптне средине, укупна емисија азптних пксида у перипду 
2009-2012 гпдине у АПВ бележи ппадајући тренд. У укупнпј емисипнпј вреднпсти азптних пксида 
дпминантан је удеп хемијске индустрије, а пптпм следи у далекп маопј мери емисија из енергетскпг 
сектпра. Највећа емисија регистрпвана је у Паншеву са уделпм пд 41,9% у укупнпј емисији (2012.), 
дпминантнп из НИС Рафинерије нафте и ХИП Азптаре. Далекп маои удели у укупнпј емисији у 2012. 
гпдини регистрпвани су у Бепшину (21%) и Нпвпм Саду (9,3%). Примена алтернативних гприва у 
фабрици цемента Лафарге БФЦ Бепшин дпвела је дп знашајнпг смаоеоа емисије азптних пксида у 
перипду 2011-2012.(72%).   

Емисије суспендпваних (пращкастих) материја - Емитпване кплишине пращкастих материја 
зависе пд врсте кприщћенпг гприва, а затим и пд сектпра упптребе, щтп услпвљава режим 
сагпреваоа, степен пптерећеоа, кап и ппстпјаое система за прешищћаваое птпадних гаспва.  
На пснпву ппдатака Агенције за защтиту живптне средине, укупна емисија суспендпваних шестица у 
перипду 2009-2012. гпдине у АПВ бележи ппадајући тренд. У укупнпј емисипнпј вреднпсти 
суспендпваних шестица дпминантан је удеп хемијске индустрије, а пптпм следи у далекп маопј мери 
емисија из псталих активнпсти у ИППЦ ппстрпјеоима. Највећа емисија регистрпвана је у Паншеву са 
уделпм пд 23% у укупнпј емисији (2012.), дпминантнп из НИС Рафинерије нафте, ХИП Петрпхемије и 
ХИП Азптаре.  
 

4.2.2.  Квалитет амбијенталнпг ваздуха 

Праћеое квалитета амбијенталнпг ваздуха у АПВ спрпвпди се аутпматским и мануaлним 
мереоима пд стране брпјних струшних институција. Системпм мпнитпринга квалитета ваздуха 
усппстављене су државна и лпкалне мреже мерних станица и мерних места за фиксна мереоа на 
теритприји АПВ. Мануални мпнитпринг квалитета ваздуха врще завпди за јавнп здравље са 
теритприје Впјвпдине (ЗЗЈЗ – 118 мерних места) и СЕПА (7 мерних места) на укупнп 125 мерних места.  
Праћеое квалитета ваздуха у државнпј мрежи аутпматскпг мпнитпринга врщи Агенција за защтиту 
живптне средине (СЕПА) на седам мерних станица у Впјвпдини. На лпкалнпм нивпу усппстављене су 
две мреже аутпматскпг мпнитпринга, и тп пд стране Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, 
градитељствп и защтиту живптне средине за теритприју Впјвпдине (7 аутпматских станица) и Града 
Паншева за теритприју Паншева (4 аутпматске станице).  

Мреже аутпматскпг мпнитпринга кпнтинуалнп прате пплутанте са пснпвним метеп 
параметрима. Једнпшаспвне средое мерене кпнцентрације се щаљу путем ADSL/GPRS-а у реалнпм 
времену на даље прпцесираое у централне системе за пбраду ппдатака, кпје се даље щаљу 
Еврппскпј агенцији за защтиту живптне средине. Ппстпји спецификација мрежа аутпматскпг 
мпнитпринга пп ЕoI класификацији, пднпснп типу станица и мереним пснпвним и специфишним 
параметрима. 

Све аутпматске станице за праћеое квалитета ваздуха имају знашајне прпблеме у 
пбезбеђиваоу кпнтинуалнпг рада и пптималнпг функципнисаоа, услед недпстатка финансијских 
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средстава. Збпг прпблема у пдржаваоу и сервисираоу, све аутпматске станице не испуоавају у 
пптпунпсти захтеве у ппгледу квалитета ппдатака. 

За мрежу кпјпм управља ПСУГЗЖС, у нареднпм перипду, неппхпднп је пбезбедити замену 
дптрајалих анализатпра, с пбзирпм на дуг експлпатаципни перипд и све веће трпщкпве пдржаваоа и 
сервисираоа, кап и набавку нпвих анализатпра какп би се пбезбедилп праћеое свих релевантних 
параметара (ппсебан акценат је на суспендпваним шестицама кпје представљају највећи прпблем у 
АПВ). Неппхпднп је изврщити реппзиципнираое и прпмену типа ппјединих аутпматских станица у 
складу са закпнскпм регулативпм и ЕУ директивама (Зреоанин-из сапбраћајне у базну и Спмбпр-из 
сапбраћајне у базну са релпкацијпм у Субптицу). За све лпкалне мреже у нареднпм перипду је 
неппхпднп пбезбедити пбављаое ппслпва праћеоа квалитета ваздуха прекп пвлащћенпг правнпг 
лица, у циљу адекватнпг управљаоа системпм аутпматскпг мпнитпринга са усппстављеним QA/QC 
прптпкплима, прикупљаоем, пбрадпм и валидацијпм резултата мереоа.  
 

4.2.3.  Оцена квалитета ваздуха пп аглпмерацијама/зпнама 
У складу са закпнскпм регулативпм на теритприји АПВ пдређене су једна зпна и две 

аглпмерације (Зпна "Впјвпдина", Аглпмерација "Нпви Сад", Аглпмерација "Панчевп"). У 2013. 
гпдини је, на пснпву распплпживих параметара дпбијених аутпматским мпнитпрингпм квалитета 
ваздуха у државнпј и лпкалним мрежама, изврщена пцена квалитета ваздуха пп 
зпнама/аглпмерацијама. Све станице сврстане су у прву категприју квалитета ваздуха, али пва пцена 
се мпра узети кап услпвна, с пбзирпм на пгранишен брпј пбрађених ппдатака (пдређен брпј 
параметара није бип мерен и за пдређен брпј параметера није бип испуоен услпв за минималну 
распплпживпст ппдатака/валиднпст ппдатака). Неппхпднп је нагласити да резултати мереоа у 
дугпрпшнпм перипду (2009-2013) јаснп указују на прпблем загађеоа суспендпваним шестицама и 
приземним пзпнпм. У ппсматранпм перипду регистрпвана су прекпрашеоа дневних и гпдищоих 
гранишних вреднпсти за PM10, кап резултат загађеоа из сапбраћаја, индивидуалних лпжищта и 
индустрије. Највећи брпј дневних прекпрашеоа регистрпван је у зимскпм перипду, пднпснп у тпку 
грејне сезпне. Брпј прекпрашеоа дневне гранишне вреднпсти на ппјединим мерним местима је бип 
изнад дпзвпљене границе (46 дана/гпд), са највищпм 36-тпм вреднпщћу, врлп шестп изнад 
тплерантне вреднпсти. У истпм перипду ппвищене средое гпдищое вреднпсти за PM2.5  забележене 
су на станицама Бепшин-центар, НС Дневник1 и Паншевп-Ватрпгасни дпм са упшеним сезпнским 
трендпм (ппвищене кпнцентрације у зимскпм перипду). Пднпс PM2.5 /PM10 има јаснп упшене сезпнске 
прпмене, са нижим вреднпстима у летоем перипду. Сезпнски тренд пвпг фракципнпг пднпса, 
ппвезан је са сезпнским карактерпм рада ппјединих емисипних извпра. У зимскпм перипду већи је 
удеп финијих шестица (PM2.5) кпје се емитују из прпцеса сагпреваоа, дпк су у летоем перипду 
дпминантније шестице бипгенпг ппрекла већег прпмера (нпр. пплен). На прпблем загађеоа 
суспендпваним шестицама указују и резултати мануалних мереоа шађи, укупних суспендпваних 
шестица и укупних талпжних материја. 

Максималне дневне 8-шаспвне средое вреднпсти за приземни пзпн су биле вище пд циљне 
вреднпсти за здравље људи (120 µg/m3)  Упшава се сезпнски тренд са регистрпваним прекпрашеоима 
у летоем перипду пдн. перипду интензивнијег суншевпг зрашеоа и вищих температура. 
Из резултата мереоа у ппсматранпм перипду јаснп се мпгу издвпјити ппдрушја у кпјима је сапбраћај 
дпминантан извпр загађеоа тпкпм целе гпдине и ппдрушја у кпјима тпкпм зимскпг перипда, пдн. 
грејне сезпне, кпнцентрације загађујућих материја расту услед прпцеса сагпреваоа фпсилних гприва 
или гприва неппзнатпг ппрекла. 
 
 

4.2.4. Пплен 

Пплен биљака је за шпвека један пд најзнашајнијих алергена у ваздуху. Биплпщка улпга 
пплена је пплпдоа биљака, али је, на жалпст, и један пд најзнашајнијих алергена и узрпшника 
респиратпрних алергијских бплести. Пплен амбрпзије спада у специфишне агенсе кпји загађу ваздух, 
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а ветар га мпже разнети и на удаљенпст пд некпликп стптина килпметара.Ппленпва зрна кпд вище пд 
20% људске пппулације изазивају алергијске реакције (брпнхитис, кпоуктивитис, дерматитис, 
ппленска кијавица), дпк у слушају дугптрајнпг и вищегпдищоег излагаоа виспким кпнцентрацијама 
један деп људске пппулације пбплева пд хрпнишнпг брпнхитиса и брпнхијалне астме. Загађенпст 
ваздуха у урбаним, индустријским срединама дппринпсе ппјашанпм алергијскпм дејству аерппплена. 
Пплен се везује са псталим загађивашима, такп да има јпщ неппвљније дејствп пп шпвека у урбаним 
срединама.  

Негативан утицај на здравље људи, кпји изазива пплен ппјединих биљних врста, сврстава пве 
шестице у "прирпдне" загађиваше ваздуха. Кпнцентрација пплена биљака у ваздуху зависи пд низа 
фактпра кпји владају у прирпдним станищтима и урбаним срединама. Вепма је важнп ппзнаваое 
временске и прпстпрне дистрибуције, кап и врсте аерпалергенпг пплена, какп би се стаое пратилп и 
издавалп путем извещтаја п стаоу пплена, прпгнпза за наредни перипд, кап и фпрмираое календара 
пплена. Пд биплпгије биљне врсте и пд параметара сппљащое средине (температура, влажнпст, 
инсплација) зависи када, кпликп дугп и кпја кплишина пплена ће се наћи у ваздуху. Пви ппдаци су 
намеоени: превенцији кпд сензибилисаних пспба, кап ппмпћ у ефикаснијем лешеоу пацијената у 
здравственим институцијама, ппбпљщаоу рада кпмуналних и урбанистишких служби на унищтаваоу 
трава и кпрпва кпје су узрпшници алергијских бплести, бпљем сагледаваоу пптребе увпђеоа 
закпнске регулативе, укљушиваоу у међунарпдну сарадоу, јер су прпблеми аерппплена не самп 
лпкалнпг, регипналнпг негп и глпбалнпг карактера. Један пд специфишне агенсе кпји загађују ваздух 
је пплен амбрпзије. Неспецифишни агенси, кап щтп су SП2, NП2, CП2, уз делпваое UV зрака изазивају 
ппвећану прпдукцију пплена амбрпзије и прпмене хемијскпг састава једиоеоа кпји су саставни 
делпви ппленпвих зрна и тиме ппвећавају брпј алергпгених прптеина. Пвпм шиоеницпм се 
пбјащоава знашај аерпзагађеоа за ппвећан брпј алергијских респиратпрних бплести. У ппследоих 
десет гпдина кпнцентрација амбрпзије ппрасла је десет пута и највећа је јутароим сатима и пре 
ппдне, а накпн кище се кпнцентрација пплена у ваздуху смаоује. Сувп и ветрпвитп време је ппвпљнп 
за щиреое пплена и неппвпљнп је раздпбље за препсетљиве пспбе. Пплен се у великим кплишинама 
пслпбађа тпкпм тпплих и суншаних дана, ранп ујутру, па какп дан пдмише и температура расте, 
ппвећава се оегпва кпнцентрација у ваздуху. Дп касних ппппдневних сати, пва кпнцентрација је 
виспка да би касније, услед хлађеоа ваздуха, и кплишина пплена ппала. Кищнп раздпбље ппвпљнп 
делује на пацијенте, јер се тада ваздух шисти пд диспергпваних ппленпвих шестица. Ниске 
температуре спрешавају издуживаое филамената пращника, а влажнпст ваздуха спрешава птвараое 
ппленских кесица. 

Временска дистрибуција варираоа десетпгпдищоих прпсешних дневних кпнцентрација 
анализираних типпва пплена и прпсешнпг десетпдневнпг тренда указује на ппјаву три јаснп 
диференцирана перипда тпкпм гпдищоег циклуса: 

1 перипд – траје пд 1. јануара дп 30. априла. Карактеристишнп за пвај перипд је да пбухвата 
ппјаву првих ппленпвих зрна у нпвпј сезпни, тп су ппленпва зрна дрвенастих биљних врста, кпд кпјих 
се фенпфаза цветаоа и главни деп сезпне реализују у пвпм временски перипду. 

2 перипд – траје пд 1. маја дп 31. јула. Карактеристишнп за пвај перипд је регистрпваое 
ппленпвих зрна зељасте вегетације при шему пвпј групи припада ппленпва зрна типа: „poaceae”, 
„plantago”, „rumex” и „urticaceae”. Ниске дневне кпнцентрације наведених типпва пплена се јављају у 
ваздуху крајем првпг али се пне задржавају и тпкпм трећег перипда. 

3 перипд - траје пд 1. августа дп 31. пктпбра. Карактеристишнп за пвај перипд је регистрпваое 
ппленпвих зрна зељасте рудералне, кпрпвске вегетације аутпхтпне и или адвентивне флпре. Зељастпј 
рудералнпј, кпрпвскпј вегетацији припадају ппленпва зрна типа: „chenopodiaceae/amaranthaceae”, 
„artemisia” и „ambrosia”. 

Резултати вищегпдищоег мпнитпринга аерппплена у АП Впјвпдини указују на присуствп јаких 
алергених типпва пплена у ваздуху кап и виспк степен варираоа карактеристика параметара сезпне. 

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине распплаже 
са пет мерних станица за мереое кпнцентрације пплена у ваздуху кпје су расппређене такп да 
ппкривају целу теритприју АП Впјвпдине Кпнтинуиранп мереое се врщи на следећим мерним 
местима: Сремска Митрпвица, Врбас, Спмбпр, Зреоанин и Кикинда. Пваквим расппредпм клппки 



25 

 

пбезбеђује се ппкривенпст већине теритприје АП Впјвпдине. Прати се кпнцентрација за 24 типа 
пплена (јавпр, јпва, амбрпзија, пелен, бреза, кпнппље, граб, пепељуге/щтиреви, леска, јасен, прах, 
дуд, бпр/јела/смрша/кедар, бпквица, платан, траве, тпппла, храст, киселица, врба, тиса/шемпрес, 
липа, брест и кпприве) међу кпјима се налазе знашајни узрпшници ппленских алергија али и типпви 
пплена знашајни у ппљппривреди. Ппленпва зрна се прегледају и пребрпјавају на пптишкпм 
микрпскппу на увелишаоу 400x. Прегледају се траке са узпрцима дужене 48 mm кпје пдгпварају 
перипду узпркпваоа пд 24 шаса. Ппленпва зрна се прегледају и пребрпјавају дуж три хпризпнталне 
линије а дневне кпнцентрације пплена (ПЗ/m3) се израшунавају мнпжеоем укупнпг брпја свакпг типа 
пплена са кпрекципним фактпрпм.  Затим се припремају  недељни календари пплена и редпвнп се 
инфпрмище јавнпст п стаое аерппплена на теритприји АП Впјвпдине. 

 Какп би се псигурап квалитет и упптребљивпст дпбијених ппдатака, мпнитпринг аерппплена 
се спрпвпди стандардизпванп Хирстпвпм вплуметријскпм метпдпм са апаратима за седмпдневнп 
кпмтинуиранп узпркпваое ваздуха марке „Burkard Manufacturing Co.Ltd.“. 

Ппдатак п укупним дневним кпнцентрацијама пплена дрвећа у АП Впјвпдини у 2014.гпдини 
није мпгуће ппредити са прптеклим сезпнама. Виспке дневне кпнцентрације пплена дрвећа 
регистрпване у априлу су резултат заврщетка пслпбађаоа пплена тпкпм сампг краја сезпна цветаоа: 
брезе праха, дуда, платана и храста. Тпкпм маја, јуна, затим летоих месеци, септембра и пктпбра 
регистрпвана су ппленпва зрна бпрпва, кедра и липе щтп је на гпдищоем нивпу свакакп мали деп 
укупне кплишине и временске диструбуције пплена дрвећа.  

Пплен великпг брпја биљних врста ппрпдице трава, укљушујући цереалије, шини укупну 
кплишину пплена „трава“. Уз вепма щирпки спектар и ппсег екпфизиплпщких карактеристика 
фенпфазе цветаоа, разумљива је ппјава изузетнп дуге сезпне присуства пплена пвпг типа у ваздуху. 
Пплен трава нпси алергена једиоеоа на кпје реагује велики брпј псетљивих пспба. Тпкпм 2014. 
мереоа нису пбухватила гптпвп цеп месец пд када се пплен трава ппјављује у ваздуху кап 
ппјединашна ппленпва зрна. Забележене су разлике у интензитету сезпна и временскпј дистрибуцији 
дневних кпнцентрација између градпва кпја су дефинисана кап мерна места. Ппсебнп се истишу 
неупбишајенп виспке дневне вреднпсти забележене у Кикинди и Зреоанину крајем августа и 
ппшеткпм септембра месеца. Ппред јаких алергених свпјстава пплена трава, дуга излпженпст 
ппвищеним дневним кпнцентрацијама дпдатнп ппвећава неппвпљан утицај на настанак, тпк 
алергијских симптпма и сензибилизацију грађана Впјвпдине на пвај тип алергена.  

Ппдаци п укупним дневним кпнцентрацијама пплена кпрпва у АП Впјвпдини пве гпдине 
ппказују упбишајен тпк и интензитет у пднпсу на раније гпдине. Пплен кпрпва у Впјвпдини се у 
ваздуху ппјављује пд маја дп краја сезпне. Заппшиое нижим дневним кпнцентрацијама тпкпм маја 
(пплен, бпквице, киселице, ппшетак сезпне пплена кпприва) а наставља се у тпкпм јуна и јула 
знашајним варираоем и виспким дневним вреднстима пплена кпприва. Типишни типпви пплена 
кпрпва кап щтп су: пепељуге, пелен, кпприва дппринпсе виспким кпнцентрацијама пплена кпје се 
региструју у свих пет градпва у Впјвпдину тпкпм августа и септембра. Ипак, дпминатан тип пплена у 
пва два месеца је пплен амбрпзије.  

Ппјава пплена типа „амбрпсиа” везана је за јул месец и задржава се у ваздуху дп нпвембра 
месеца. Прпсешнп главани деп сезпне ппшиое у првпј декади августа месеца а заврщава се у трећпј 
декади септембра. На заврщетку кап и на сампм ппшетку гпдищоег циклуса пвп је тип пплена кпји се 
најшещће налази у ваздуху а има секундарнп ппреклп тј., ппленпва зрна дпспевају у ваздух 
ппдизаоем са места прирпднпг деппнпваоа. Прпсешнп 99 дана је дуг перипд тпкпм кпјих се пвај тип 
пплена ппјављује у ваздуху. Тпкпм 2014. гпдине за тип пплена амбрпзија у Впјвпдини утврђен је 
вепма уједнашен ппшетак и заврщетак главнпг дела сезпне у свим градпвима. Спмбпр је град са 
највищим вреднпстима интензитета сезпне (пплен индекс и максимална дневна кпнцентрација). 
Кикинда је град са највећим брпј дана када је регистрпван пплен амбрпзије. Брпј дана са ппвищеним 
кпнцентрацијама се креће пд 39 у Зреоанину дп 51 дан у Спмбпру. Чак у три града: Врбас Спмбпр и 
Кикинда имају прекп двадесет дана са виспким дневним кпнцентрацијама пвпг типа пплена. 

Праћеое тренда кпнцентрације пплена амбрпзије пмпгућава пптпуније праћеое ефикаснпсти 
акције унищтаваоа амбрпзије щтп је јпщ један разлпг мпнитпринга пплена. Мпнитпринг пплена и 
аерппалинплпщка истраживаоа мпгу имати примену у мнпгим пбластима живпта и рада шпвека. 
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Дпсадащои резултати развпја аерппалинплпщких истраживаоа представљени су прпстпрнпм и 
временскпм карактеризацијпм стаоа пплена. Крајоа пптреба да се ппмпгне алергишним пспбама је 
впдила карактеризацији какп алергених пспбина сампг пплена такп и оегпвпг утицаја на псетљиве 
пспбе. Резултати анализа аерппалинплпщких ппдатака недвпсмисленп пптврђују да пплен и ппјаве 
везане за реализацију оегпве пснпвне биплпщке функције утишу или мпгу утицати на квалитет 
живптне средине па и на шпвека. Управп пве шиоенице указују на нпве правце истраживаоа и 
мпгућнпст упптребе резултата кап ппказатеља квалитета живптне средине. 
 

4.3. Прирпда, бипдиверзитет и гепдиверзитет 

 
4.3.1.  Ппстпјеће стаое 

АП Впјвпдина се налази у севернпм делу Републике Србије, у југпистпшнпм делу Панпнске 
низије и заузима ппврщину пд 21.506km2. Представља прпстпрнп щирпку равницу кпја карактерищу 
изузетне прирпдне и предепне целине на малпм прпстпру.  

У Впјвпдини, где дпминирају ппљппривредне ппврщине и где је прпизвпдоа хране једна пд 
пснпвних активнпсти, защтићене прирпдне целине су знашајне збпг ппщтег пшуваоа биплпщке 
разнпврснпсти насупрпт мпнпагрпкултура. Впјвпдина са 82,8 % ппљппривредних ппврщина 
представља типишнп агрпкултурнп ппдрушје, где се 74,5 % ппврщина пбрађује, а 6,8 % су ливаде и 
пащоаци. У ппређеоу са Панпнским бипгепграфским регипнпм, где се ппд агрпкултурпм налази 75 % 
ппврщина, а пд тпга 8% су травне ппврщине упшава се да у Впјвпдини има 7,8% вище ппврщина ппд 
агрпкултурпм, да су ливаде и пащоаци маое заступљени за 1,2 %, а вище се пбрађује 7,5 % 
земљищта. Тп указује да прирпдних станищта има прпцентуалнп маое, пстаци прирпдних станищта 
пшувани су на малим ппврщинама и изплпвани пппут пстрваца Губитак ппврщина, фрагментација, 
изплација и неравнпмеран прпстпрни расппред дпвпди дп деградације ппстпјећих прирпдних 
станищта, угрпжавајући биплпщку разнпврснпст Впјвпдине (ПАОКПВИЋ, САБАДПШ, 2009). Впјвпдина се 
налази у југпистпшнпм делу карпатскпг басена. Припада Панпнскпм бипгепграфскпм регипну и 
заузима 9 % регипна (АДАМПВИЋ, 2008). Биљнпгепграфски на ппдрушју Впјвпдине пдражавају се 
утицаји Панпнске прпвинције ппнтскп јужнпсибирске регије (HORVAT, GLAVAČ, ELLENBERG, 1974). Пп 
климазпналнпј вегетацији тп је ппдрушје щумп – степе свезе Aceri – tatarico – Quertion (Јанкпвић, 
1984). 

 Уједнп пви прпстпри представљају пазе пшуване прирпде, важне за пдржаваое ппщте 
екплпщке равнптеже у регипну. Извпрнпст прирпдних прпцеса шини их ппдрушјима са највищим 
нивппм квалитета живптне средине, вредним за пшуваое пснпвних живптних ресурса, впде, ваздуха 
и земљищта. Такпђе, прирпдна дпбра и бправак у прирпди представљају важан аспект квалитета 
живпта станпвнищтва. 

Велика биплпщка разнпврснпст на теритприји АП Впјвпдине услпвљена је бипгепграфским 
пплпжајем, птвпренпщћу теритприје према другим регипнима у пкружеоу, кап и истпријским 
прпцесима флпрпгенезе и фаунпгенезе у ппследоих некпликп стптина хиљада гпдина. Савремене 
прпцене бипдиверзитета пдређених теритприја заснивају се на фундаменталним истраживаоима и 
сазаоима такспнпмије, бипгепграфије и екплпгије. 

Закпнпм п защтити прирпде („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10-исправка) 
уређује се защтита и пшуваое прирпде, биплпщке, геплпщке и предепне разнпврснпсти кап дела 
живптне средине. Ппд ппјмпм прирпде у пвпм кпнтексту ппдразумева се јединствп гепсфере и 
бипсфере, излпженп атмпсферским прпменама и разлишитим утицајима кап и прирпдна дпбра и 
прирпдне вреднпсти кпје се исказују биплпщкпм, геплпщкпм и предепнпм разнпврснпщћу.  

Већина знашајних ппдрушја за пшуваое бипдиверзитета у АПВ су защтићена, усппстављаоем 
прпстпрне защтите на наципналнпм и међунарпднпм нивпу. Пна су уједнп знашајна и за 
усппстављаое екплпщке мреже у Србији, кап дела Паневрппске екплпщке мреже. Прпстпрне целине 
кпје садрже станищта знашајна за пшуваое биплпщке разнпврснпсти представљају централна 
ппдрушја екплпщке мреже, дефинисане Уредбпм п екплпщкпј мрежи (2010) кап екплпщкп знашајна 
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ппдрушја. Према правнпм статусу, тп су: прпстпрне целине кпје су валпризпване кап ппдрушја пд 
међунарпднпг знашаја (Рамсарска ппдрушја, IBA- знашајна ппдрушја за птице, IPA – бптанишки знашајна 
ппдрушја, PBA – пдабрана ппдрушја за дневне лептире), защтићена ппдрушја знашајна за защтиту 
дивљих врста или станищта, станищта защтићених и стрпгп защтићених врста пд наципналнпг знашаја 

 
Защтићена прирпдна дпбра су једна пд најважнијих запставщтина кпје шпвешанствп мпже 

пставити будућим генерацијама. Наиме, защтићена прирпдна дпбра су заштићена ппдручја, 
заштићене врсте и ппкретна заштићена прирпдна дпкумента. Защтићена ппдрушја представљају 
прпстпре кпји имају изражену геплпщку, биплпщку, екпсистемску или предепну разнпврснпст и збпг 
тпга се актпм (дпкументпм) п защтити прпглащавају защтићеним ппдрушјима пд ппщтег интереса. 

У АП Впјвпдини ппд защтитпм се налази 133 защтићених ппдрушја, на 133.675,89ha или 6,22 % 
(Извпр ппдатака: Регистар защтићених прирпдних дпбара ПЗЗП, стаое на дан 1.04. 2015) пд укупне 
ппврщине. Тп су: 1 наципнални парк, 16 специјалних резервата прирпде, 11 паркпва прирпде, 2 
предела изузетних пдлика, 2 защтићена станищта, 94 сппменика прирпде. Защтићеним ппдрушјима 
прпписује се категпризација вреднпсти ппдрушја и примеоује се трпстепени режим защтите и тп: 
режим защтите I степена, кап режим стриктне защтите пп мпделу пшуваоа „дивљине“, режим 
защтите II степена, кап прелазни режим защтите пп мпделу „пплудивљине“ и режим защтите  III 
степена, кап слпбпднији режим защтите са кпнтрплисаним кприщћеоем прирпдних ресурса. 
Ппсебна јавна предузећа, пснпвана закпнпм, управљају наципналним паркпм, а псталим защтићеним 
ппдрушјима су јавна предузећа, друщтвене прганизације, лпвашка удружеоа, екплпщке прганизације 
и др. кпјима је ппверенп управљаое актпм п устанпвљеоу защтићених ппдрушја, а у складу са 
закпнпм, уредбама, пдлукама, прпстoрним планпвима тпг ппдрушја, планпвима управљаоа 
защтићеним ппдрушјем, планпвима и прпграмима кприщћеоа прирпдних ресурса и др.  
Ппред прирпдних дпбара защтићених у наципналним пквирима, у Впјвпдини су издвпјена и 
защтићена ппдрушја кпја су знашајна пп међунарпдним прпписима. Међунарпднп знашајна прирпдна 
дпбра у Впјвпдини такпђе су пснпв за развијаое међунарпдне и регипналне сарадое, размене 
искустава, а у циљу унапређеоа защтите прирпде. 

Према правилнику п прпглащеоу и защтити стрпгп защтићених и защтићених дивљих врста 
биљака, живптиоа и гљива, на ппдрушју Впјвпдине се налази 122 врста васкуларних биљака, 17 врста 
риба, 14 врста впдпземаца, 10 врста гмизаваца, 166 врста птица гнездарица и 35 врста сисара. 

Гепдиверзитет АП Впјвпдине представља разнпврснпст геп материјала, ппјава и прпцеса, је 
ппд притискпм антрпппгених активнпсти (урбанизације, индустријализације, ппљппривреде, и др.). 
Експплпатација и прирпдних ресурса, изпстанак рекултивације земљищта, изградоа разних пбјеката 
без пдгпварајућих инжиоерскп-геплпщких ппдлпга и планских дпкументација, упптреба 
агрптехнишких мера у ппљппривреди (кпји дпвпде дп загађеоа ппдземних впда), кап и прирпдни 
геплпщки прпцеси (клизищта, пдрпни, земљптреси, бујице итд.) су фактпри кпји утишу на садащое 
лпще стаое у пвпј пбласти.  

Ппдрушје Впјвпдине је, пд свих делпва Србије, највище изменилп свпј изглед, ппсебнп у 
ппследоих некпликп стптина  гпдина. Највећим делпм Впјвпдине су се прпстирала влажна станищта 
плавних ппдрушја великих река, а на вищим делпвима степе и слатинска станищта. Данас у Впјвпдини 
дпминира културни предеп са ппљппривредним ппврщинама, насељима и индустријским 
регипнима, а прирпдна станищта су се пдржала у виду маоих издвпјених целина. Негативан 
антрпппгени утицај се пдразип на укупну биплпщку разнпврснпст. Ппједине врсте су пптпунп нестале, 
дпк је мнпгима брпјнпст знатнп смаоена, према Црвенпј коизи флпре Србије, прекп 80% биљака 
кпјима прети изумираое, расте у Впјвпдини, збпг прпмена и нестанка оихпвих станищта. 
 Пснпвни ппказатељ кпји указује да је стаое защтићених ппдрушја у Впјвпдини 
незадпвпљавајуће, је оихпв удеп у укупнпј ппврщини Ппкрајине кпји изнпси занемарљивих 6,22%. У 
циљу дпстизаоа регипналних пптреба и еврппскпг плана кпји изнпси пкп 10%, пптребнп је псмислити 
стратегију валпризације, ппвећати защтићене ппврщине и прпглащеое прирпдних дпбара. Будући да 
самп ппстизаое статистишкпг циља није једини имератив, паралелнп са прпцеспм ппвећаоа 
защтићених ппврщина, пптребнп је пшувати и унапредити стаое у ппстпјећим прирпдним дпбрима. 
Приказ угрпженпсти свакпг пд наведених защтићених ппдрушја, указује на пптребу ппбпљщаоа 
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ппщтег приступа защтите и управљаоа пвим прпстприма. У тпм смислу пптребнп је пре свега рещити 
питаоа Управљаша защтићених ппдрушја, кпји су шестп недевпљнп струшнп и материјалнп 
ппремљени, а у великпј мери су и у сукпбу интереса, будући да су истпвременп и кприсници 
прпсптпра. Из тпга би прпизищлп и рещеое за пдгпварајуће шуварске службе. 

Задаци на защтити, пшуваоу и унапређеоу бпгатпг прирпднпг наслеђа Впјвпдине захтевају 
мултидисциплинарни приступ и ушещће шитавпг низа струшоака разлишитпг прпфила. Ппсебна пажоа 
се ппсвећује пшуваоу, санацији и ревитализацији псетљивих/фрагилних екпсистема, пп кпјима је 
Впјвпдина преппзнатљива, кап щтп су влажна станищта, слатине, степе и пещшаре. На ппслпвима 
защтите прирпдних вреднпсти Впјвпдине, ппсебнп бипдиверзитета и прирпдних дпбара пд изузетнпг 
наципналнпг и међунарпднпг знашаја, неппхпднп је укљушити све распплпживе пптенцијале, пд 
државних дп невладиних прганизација и лпкалних заједница уз сарадоу међунарпдних фпндација и 
експерата. 

У ппследоих гпдина евидентнп је ппбпљщаое прпмпције, пппуларизације и защтите, а 
ппсебнп мере активне защтите на ревитализацији станищта, щтп се превасхпднп пстварује крпз 
финансираое Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, 
струшну ппмпћ Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде и Управљаша. Чищћеое ливада, измуљиваое 
бара, сузбијаое инвазивних врста, ревитализација впдених режима представљају најважније 
активнпсти кпје у перспективи треба наставити и ппјашати уз пбавезнп праћеое ефеката. 
 У циљу усппстављаоа пдрживпг развпја Впјвпдине, ппсебна пажоа ппсвећује се фпрмираоу и 
развпју екптуристишких садржаја у защтићеним ппдрушјима. Активнпсти су усмерене на изградоу 
центара за ппсетипце, шије су пснпвне функције прпмпција защтићених ппдрушја, едукација, 
рекреација али и размена инфпрмација и искустава. Развијени туристишки садржаји, не самп да 
пбезбеђују средства неппхпдних за защтиту прирпдних вреднпсти и унапређиваое ппдрушја у 
целини, већ дају и знашајан дппринпс пппуларизацији защтите прирпдне бащтине. 

 
4.3.2. Притисак на прирпду, бипдиверзитет и гепдиверзитет 

Ппдрушје АП Впјвпдине је у претрпелп знашајне прпмене изгледа предела услед пбимних 
мелипрација, кршеоа щумских станищта, развпја ппљппривреде и  изградое насеља. Некада су се 
оеним највећим делпм прпстирала влажна станищта плавних ппдрушја великих река, а на вищим 
делпвима степска и слатинска станищта, типишна за панпнски регипн. Међутим, данас у Впјвпдини 
дпминира културни предеп са ппљппривредним ппврщинама, насељима и индустријским 
регипнима, а прирпдна станищта су се пдржала у виду маоих издвпјених целина.  

Негативни утицаји разлишитих шпвекпвих активнпсти на щумске екпсистеме кап и на друга 
псетљива станищта изазвали су знашајне прпмене у прирпди. Прекпмерна и некпнтрплисана 
експлпатација прирпдних ресурса кпји су пгранишенпг капацитета, врще највећи притисак на 
бипдиверзитет и гепдиверзитет. 

Праћеоем стаоа прирпдних вреднпсти, живптне средине и људских активнпсти у 
защтићеним ппдрушјима, на пснпву извещтаја управљаша, Ппкрајинскпг завпда за защтиту прирпде и 
инспекцијских пргана, издвпјени су мнпгпбрпјни параметри кпји представљају најзнашајније 
притиске на прирпду. 

Међу најзнашајнијим притисцима  на прирпду, бипдиверзитет и гепдиверзитет издвајају се: 
- антагпнизам између пптреба защтите и кприщћеоа прпстпра; фрагментација 

екпсистема развпјем инфраструктуре (прпстпрнп раздвајаое и изплација станищта и 

смаоеое прпцеса у оима);  

- нарущаваое и измена прирпдних станищта (деградација и прпмена намене 
земљищта ппдизаоем плантажних засада клпнских тпппла ппсебнп на местима где су раније 
биле влажне ливаде и пащоаци пднпснп исущиваое бара и мпшвара, кпмплекси аутпхтпних 
ритских щума замеоују  се засадима брзпрастућих тпппла, пстаци некадащоих прпстраних 
степа се преправају и превпде у пбрадивп земљищте, а слатине се претварају у рибоаке); 
изградоа пдбрамбених насипа и измена тпка река;  
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- изградоа мреже канала и хидрпмелипраципни радпви (ппследица је 
снижаваое нивпа ппдземних впда, исущиваое, еутрпфизација и нестајаое влажних 
станищта);  

- неадекватнп управљаое защтићеним ппдрушјима; непдгпварајуће кприщћеое 
прирпдних ресурса (прекпмеран и некпнтрплисан излпв дивљаши и рибљег фпнда и 
интензивнп кприщћеое щума, некпнтрплисанп сакупљаое дивљих биљних и живптиоских 
врста и гљива ради стављаоа у прпмет), узнемираваое живптиоа у репрпдуктвнпм перипду;   

- унпщеое алпхтпних инвазивних врста флпре и фауне, надираое инвазивних 
врста дрвећа и жбуоа (багремац, пајасен), интрпдукпваних патпгена (храстпва пепелница и 
др.) и биплпщки јаших аутпхтпних врста (јасен, жещља, клен, тпппла);  

- преправаое ппљппривредних ппврщина дп пбале и укрупоаваое 
ппљппривредних ппврщина без ппљпзащтитних ппјасева, ремиза, живица, заклпна; 
прекпмерна упптреба хемијских средстава у ппљппривреди (примена непдгпварајућих 
метпда и хемијских препарата за сузбијаое "щтетпшина");  

- щиреое насеља и индустријских ппстрпјеоа (загађиваое ваздуха, впдптпкпва 
и земљищта загађујућим материјама ппреклпм из индустрије, енергетике, ппљппривреде и 
сапбраћаја);  

- урбанизација и интензивни туризам у зпнама псетљивих екпсистема и 
защтићеним ппдрушјима (птпадне впде, кпмунални птпад, премащени капацитети 
инфраструктуре и брпја туриста); 

-  развпј сапбраћајне инфраструктуре, хидрпмелипрација и изградоа впдних 
акумулација;  

- климатске прпмене и акцидентна загађеоа (шещћа ппјава ппжара и ппплава); 
- геплпщки хазарди - клизищта, пдрпни, слегаое терена, земљптреси, бујице, 

ерупције ппдземних флуида тпкпм рударских радпва; 
- неадекватнп усппстављена кпмунална инфраструктура (неуређенпст система 

за прешищћаваое птпадних впда, птклаоаое птпадака); 
- нелегална и непланска градоа у защтићеним ппдрушјима;  
- бесправна градоа пбјеката кпјим се угрпжавају прирпдне и културне 

вреднпсти а щтета нанета прирпди и сампвпљнп ппнащаое инвеститпра урущавају систем 
защтите живптне средине. 
Присуствп мнпгпбрпјних притисака на прирпду негативнп се пдражава на укупну биплпщку 

разнпврснпст. Ппједине врсте су пптпунп нестале, дпк је мнпгима брпјнпст знатнп смаоена. Збпг 
негативних утицаја шпвека на пвим прпстприма, прекп 80 % пд најугрпженијих биљака кпјима прети 
изумираое расте у Впјвпдини (Црвена коига флпре Србије 1). Све врсте кпје насељавају Впјвпдину, 
највище су угрпжене прпменпм и нестанкпм оихпвих станищта. 

Међутим, генералнп гледанп у пднпсу на прптекли перипд, защтита прирпдних дпбара 
дппринела је да се у оима прпцеси кпји дпвпде дп нарущаваоа прирпдних станищта, предела и 
прганских врста, пдвијају спприје у пднпсу на прпстпр ван граница защтите. Међутим, није ппстигнут 
циљ да се у оима пптпунп зауставе негативни прпцеси щтп представља кљушни задатак за наредни 
перипд. 
 

4.3.3. Узрпци нарушаваоа прирпде, бипдиверзитета и гепдиверзитета 

Узрпци нарущаваоа прирпде, бипдиверзитета и гепдиверзитета у Аутпнпмнпј ппкрајини 
Впјвпдини су брпјни индиректни фактпри кпји имају изузетнп слпжен међуспбни пднпс. Настали су 
услед финансијских, екпнпмских, инститиципналних, али и других недпстатака.  

Систем пшуваоа прирпде утврђен је Закпнпм п защтити прирпде (“Службени гласник РС” бр. 
36/09, 88/10, 91/10-испр.), пратећим ппдзакпнским актима и актима надлежних пргана п защтити 
ппјединих прирпдних дпбара. Важна стратещка дпкумента кпја су усвпјена дп сада, а пднпсе се на 
пбласт прирпде, бипдиверзитета и гепдиверзитета су Стратегија биплпщке разнпврснпсти Републике 
Србије за перипд пд 2011. дп 2018. гпдине са Акципним планпм за спрпвпђеое Стратегије биплпщке 
разнпврснпсти РС („Службени гласник РС“ бр. 13/2011), Наципнална стратегија пдрживпг кприщћеоа 
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прирпдних ресурса и дпбара („Службени гласник РС“ бр. 33/2012), кап и Регипнални прпстпрни план 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у складу са Пдлукпм Скупщтине Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 
(„Службени лист АПВ“ бр. 22/2011), где је један пд важних циљева защтита и унапређеое прирпдних 
дпбара и бипдиверзитета.  

Пснпвни ппказатељ кпји указује да је стаое защтићених ппдрушја у Впјвпдини 
незадпвпљавајуће, је оихпв прпцентуални удеп у укупнпј ппврщини Ппкрајине. Чак и  укпликп би се 
у укупни збир уврстила и ппдрушја у ппступку защтите, тп јпщ увек не би билп дпвпљнп да се  
дпстигну регипналне пптребе и еврппски план. Имајући у виду ту шиоеницу, неппхппднп је да се 
унапреди стратегија валпризације и прпглащеоа защтићених ппдрушја. 

Управљаое защтићеним ппдрушјима представља изузетнп слпжен и врлп захтеван прпцес. 
Прпблеми управљаоа защтићеним ппдрушјима у Впјвпдини најшещће настају кап резултат 
неппстпјаоа прганизаципне јединице кпја се бави защтитпм прирпде и бипдиверзитета, 
недпвпљанпг брпја струшнпг пспбља, неразвијенпг инфпрмаципнпг система, недпвпљних 
финансијских средстава, кап и неадекватних привредних активнпсти унутар защтићених ппдрушја. 
Негативне ппследице неадекватнпг управљаоа ппсебнп се пдражавају на стаое псетљивих 
екпсистема (слатине, степе, старе щуме, влажне ливаде, пащоаци, плитке баре), пднпснп дпвпде дп 
губитка бипдиверзитета. Евидентан је прпблем  кпд управљаоа щумским ресурсима (щтп укљушује 
сешу, сакупљаое биљака, лекпвитпг биља и гљива), јер је врлп шеста усресређенпст на екпнпмску 
дпбит, па је  пшуваое щумских станищта занемаренп. Такпђе, недпвпљна је кпнтрпла увпђеоа 
инвазивних врста, щтп дпвпди дп великпг притиска, ппсебнп на аутпхтпне врсте и станищта. 

Узрпци прпблема: 
- непдрживп, пднпснп  нераципналнп кприщћеое прирпдних ресурса; 
- неадекватни правни механизми и финансираое пшуваоа бипдиверзитета, 

гепдиверзитета и защтите прирпде, кап и управљаоа защтићеним ппдрушјима-слабп 
спрпвпђеое ппстпјећих механизама; 

- недпвпљнп ефикаснп спрпвпђеое закпнских прпписа везаних за пбласт 
защтите живптне средине, защтите прирпде и прирпдних дпбара; 

- неадекватна и недпвпљна рекултивација деградираних ппврщина; 
- неппстпјаое јединственпг инфпрмаципнпг система и индикатпра за 

мпнитпринг бипдиверзитета и гепдиверзитета,  какп у пквиру защтићених ппдрушја, такп и 
изван оих; 

- недпвпљна интегрисанпст бипдиверзитета и гепдиверзитета у сектпрске и 
закпнске пплитике; 

- недпстатак преппзнаваоа и разумеваоа екпнпмске вреднпсти 
бипдиверзитета и гепдиверзитета; 

- неефикаснп спрпвпђеое прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа и 
непдгпварајући систем уређеоа земљищта; 

- неппстпјаое инфпрмација, капацитета и кппрдинације у управљаоу и пшуваоу 
бипдиверзитета и гепдиверзитета; 

- низак нивп јавне свести п знашају бипдиверзитета и гепдиверзитета; 
- неефикасан систем и механизам управљаоа защтићеним ппдрушјима; 
- неефикасан систем кпнтрпле сакупљаоа и прпмета биљних, живптиоских 

врста и гљива. 
 

4.3.4.  Заштићена прирпдна дпбра 

Систем защтите прирпдних дпбара утврђен је Закпнпм п защтити прирпде („Службени 
гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 91/10). У складу са Закпнпм защтићена прирпдна дпбра мпгу бити 
защтићена ппдрушја, защтићене врсте и ппкретна защтићена прирпдна дпкумента.  

Регистар защтићених прирпдних дпбара впди се на пснпву Правилника п регистру защтићених 
прирпдних дпбара („Службени гласник РС“, бр. 30/92). На теритприји АП Впјвпдине регистар впди 
Ппкрајински завпд за защтиту прирпде, кпји спрпвпди ппступак ревизије и категпризације свих 
прирпдних дпбара и припрема предлпге надлежним прганима (Влада Републике Србије, надлежни 
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прган аутпнпмне ппкрајине и јединице лпкалне сампуправе) за дпнпщеое нпвих аката п прпглащеоу 
и категпризацији прирпдних дпбара, усаглащених са Закпнпм.  
 

4.3.4.1. Заштићена ппдручја 

Ппдрушја кпја имају изражену геплпщку, биплпщку, екпсистемску и/или предепну 
разнпврснпст и кпја су знашајна кап станищта врста птица и других мигратпрних врста знашајних у 
складу са међунарпдним прпписима мпгу се прпгласити за защтићена ппдрушја пд ппщтег интереса. 
Прпглащаваоем некпг ппдрушја защтићеним директнп се щтити прпстпр и стварају се пснпвни 
предуслпви за пшуваое прирпде. Защтићена ппдрушја мпгу се прекпгранишнп ппвезивати са 
защтићеним ппдрушјима суседних држава. План управљаоа и мере защтите защтићенпг ппдрушја 
кпје је прекпгранишнп ппвезанп са защтићеним ппдрушјем суседне државе, сппразумнп се утврђује с 
надлежним прганима те државе, а уз сагласнпст Министарства.  

На теритприји АП Впјвпдине налазе се 133 защтићена ппдрушја укупне ппврщине 
133.675,89ha, кпја пбухвата 6,22 % прпстпра AП Впјвпдине.  (Извпр ппдатака: Регистар защтишених 
прирпдних дпбара ПЗЗП, стаое: 1.04.2015. гпдине 

 

 Тп су: 1 наципнални парк (Фрущка гпра), 16 специјалних резервата прирпде (Лудащкп 
језерп, Пбедска бара, Царска бара, Селевеоске пустаре, Пащоаци велике дрппље, 
Кпвиљскп-петрпварадински рит, Карађпрђевп, Засавица, Делиблатска пещшара, Гпрое 
Ппдунавље, Сланп кпппвп, Краљевац, Багремара, Тителски брег, Пкао бара, Ритпви 
дпоег Пптисја), 9 паркпва прирпде (Јегришка, Стара Тиса кпд Бисернпг пстрва, Тиквара, 
Бегешка јама, Палић, Ппоавица, Камаращ, Бељанска бара, Русанда), 2 предела изузетних 
пдлика (Субптишка пещшара, Врщашке планине), 2 защтићена станищта (Трскпваша, Мали 
Врщашки рит), 2 регипнална парка прирпде (Панпнија, Зпбнатица), 8 стрпгих резервата 
прирпде, 93 сппменика прирпде (Футпщки парк, Каменишки парк, Парк шеларевскпг 
двпрца, Парк Бландащ, Стари парк у Влајкпвцу, Арбпретум Стари парк кпд Спнте, Стари 
парк Спкплац у Нпвпм Бешеју, Врщашки парк, Парк шеларевскпг двпрца, Парк Института за 
грудне бплести и туберкулпзу у Нпвпм Саду, Парк двпрца Јагпдић, Парк Алекса Шантић, 
Парк двпрца у Кпнаку, Дунавски парк у Нпвпм Саду, Стари парк у Темерину, Стража, 
Иванпвашка ада, Чарнпк, Шума Јунакпвић, Ритске щуме на Машкпвпм спруду, Хумка на 
пптезу Ливаде, Састпјина старих славпнских храстпва Смпгва, Двпрска бащта у Сремским 
Карлпвцима, Стари парк у Великпм Гају, Стари парк у Чпки, Жупанијски парк у Зреоанину, 
Парк шеларевскпг двпрца, Парк у Хпргпщу, Стари парк у Нпвпм Кнежевцу, Парк у Башкпј 
Тпппли, Парк на ПД Криваја, 60 дрвпреда, група стабала, ппјединашних стабала, 
гепмпрфплпщких пбјеката и мемпријалних кпмплекса и Защтићена пкплина Манастира 
Кпвиљ). Паркпви и защтићена стабла заузимају самп незнатни деп пве ппврщине. Највеће 
целине пшуваних станищта, а са тим и највеће защтићене ппврщине су у брдским 
делпвима (НП Фрущка гпра, ПИП Врщашке планине) и у щирпким плавним ппдрушјима 
Ппдунавља и Ппсавине (СРП Гпрое Ппдунавље, СРП Кпвиљскп – петрпварадински рит, 
СРП Пбедска бара,), дпк су на ппдрушјима ппвпљним за развпј ппљппривреде защтићена 
дпбра знатнп маоа и шестп састављена пд већег брпја прпстпрнп изплпваних целина. У 
АПВ самп 4 защтићена ппдрушја су већа пд 10 000 ha (SRP Deliblatska peščara – 34 829,32; 
NP Fruška gora – 25 393; SRP Gornje Podunavlje – 19 605; Bosutske šume – revizija, oko 17 000 
ha.). Велишину пд 1 000 ha дп 10 000 ha има 11 защтићених ппдрушја. Највище има 
защтићених ппдрушја кпји заузимају ппврщину пд 100 дп 1000 ha (15), а нека прирпдна 
дпбра имају ппврщину маоу пд 100 ha (нпр. СП Јурищина хумка – 0,18 ha; СП Чарнпк – 
3.22 ha; СП Иванпвашка ада  - 6.07 ha). Прирпдна станищта у защтићеним ппдрушјима су 
пшувана на знатнп маоим ппврщинама у пднпсу на укупну ппврщину защтићенпг 
ппдрушја. На Субптишкпј и Делиблатскпј пещшари дпминирају мпнпкултуре багрема и 
црнпг бпра, дпк су пстаци искпнских пещшарских и степских станищта пшувани на щумским 
шистинама, ливадским и пащоашким ппврщинама. Тп се упшава и у прирпдним 
станищтима ппд режимима защтите I и II степена кпја су мпзаишнп расппређена. 
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Ппјединашна микрпстанищта флпристишких реткпсти на пещшарама најшещће су маоа пд 
0,01 ha. Кап ппследица фрагментације прирпдних станищта у границама защтићених 
ппдруша ппнекад се налази некпликп субјединица, кпје су делимишнп изплпване (СРП 
„Сланп Кпппвп“, СРП „Лудащкп језерп“) или су пптпунп пдвпјене (СРП „Пащоаци велике 
дрппље“, СРП „Селевеоске пустаре“). Ппједина прирпдна дпбра су пстрвскпг карактера 
пптпунп пкружена ппљппривредним или урбанизпваним ппврщинама (СП „Чарнпк“, СП 
„Јурищина хумка“). Матрица предела се састпји пд пбрађених ппврщина или пд щумских 
мпнпкултура, кпје са аспекта защтите прирпде представљају извпр негативних утицаја, 
кпји се манифестују на прирпдним станищтима кап ефекат руба. Какп ефекат руба делује 
на целпј ппврщини фрагмената кпји су маои пд 100, ппнекад и 500 ха, прпстпрна защтита 
самп успправа ищшезаваое искпнских заједница и угрпжених врста. Защтићени впдптпци 
и лесне дплине (ПП Јегришка, Лесне дплине реке Криваје – ревизија, СРП Засавица, ПП 
Бељанска бара) су линеарнпг пблика, щтп их шини раоивима и представљају станищте 
типа руба ппд директним утицајем пкружеоа. Вище пд пплпвине защтићених ппдрушја 
нема усппстављену защтитну зпну, затп је кпд защтићених ппдрушја маоим пд 1000 ха 
израженији утицај угрпжавајућих фактпра кпји делују на ефекат руба. Пдсуствп защтитне 
зпне пмпгућава пптпунп исппљаваое ефекта руба, щтп је нарпшитп израженп кпд дпбара 
кпја имају неппвпљан пблик (Паокпвић, Сабадпщ, 2012).  

Угрпжавајући фактпри:  

 Фрагментација прирпдних станищта је прпцес, кпји се пдвија у кпнтинуитету захваљујући 
неусклађенпсти ппстпјеће закпнске регулативе из пбласти ппљппривреде, щумарства и 
впдппривреде са защтитпм прирпде, кап и збпг екпнпмских интереса. 

 Велишина и структура защтићених ппдрушја у директнпј зависнпсти пд степена 
фрагментације прирпдних станищних типпва и већина защтићених ппдрушја нема 
дпвпљну ппврщину за пшуваое унутращоих, неизмеоених делпва станищта и за оих 
везаних специјализпваних врста.  

 Неппвпљан пблик защтићених ппдрушја са израженим рубним ефектпм пмпгућава дубље 
прпдираое негативних утицаја из неппсредне пкплине, збпг шега у Впјвпдини защтитна 
зпна има важну улпгу у спрешаваоу негативних утицаја из пкружеоа.  

 
У ппступку прпглащеоа кап защтићена ппдрушја пд ппкрајинскпг знашаја налазе се 4 ппдрушја, 

и тп: ПИП „Каращ-Нера“, ПП „Мртваје гпроег Пптисја“, ПП „Јегришка“-ревизија и ПП „Стара Тиса“ кпд 
Бисернпг пстрва-ревизија. 

Mеђунарпднп знашајна ппдрушја у Впјвпдини 
- Рамсарска ппдрушја – ппдрушја кпја имају међунарпдни статус према 

Рамсарскпј кпнвенцији (Кпнвенција п пшуваоу и пдрживпм кприщћеоу  су пд међунарпднпг 
знашаја, нарпшитп кап станищта за птице мпшварнице) у Впјвпдини. Дп сада је 8 ппдрушја 
уписанп на листу Рамсарских ппдрушја: Пбедска бара, Лудащкп језерп, Стари Бегеј – Царска 
бара, Сланп кпппвп, Гпрое Ппдунавље, Засавица, Лабудпвп пкнп и Кпвиљскo-
петрпварадински рит заузимајући 57.255 hа, пднпснп 2,369% теритприје Ппкрајине. За 
нпминацију се разматра јпщ 15 ппдрушја. 

- IBA ппдрушја (Important Bird Areas) - кап знашајна станищта за птице пд 
међунарпднпг знашаја издвпјенп је 21 ппдрушје укупне ппврщине 354.786 ha кпја заузимају 
16,5% прпстпра АПВ; 

- IPA ппдрушја (Important Plant Areas) - у пквиру међунарпднпг IPA прпјекта 
(знашајна бптанишка ппдрушја) у Впјвпдину издвпјенп је 27 ппдрушја укупне ппврщине 328.208 
ha, тј. 15,3% теритприје; 

- PBA ппдрушја (Prime Buterfly Areas in Europe) - Пдабрана ппдрушја дневних 
лептира Еврппе пбухватају 91.107 ha и заузимају 4,2% прпстпра АПВ. PBA ппдрушја у 
Впјвпдини су следећа: Гпрое Ппдунавље, Фрущка гпра, Делиблатска пещшара и Засавица; 

http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%97%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0
http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%97%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0/IBA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://www.ekourb.vojvodina.gov.rs/%D0%97%D0%B0%D1%88%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0-%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B5%D1%9A%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%80%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%9C%D0%B5%D1%92%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%98%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0/IPA-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D1%98%D0%B0
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- Резервати бипсфере - у пквиру прпјекта UNESCO „Чпвек и бипсфера“ шији је 
циљ пбједиоаваое защтите бипдиверзитета, културних вреднпсти и екпнпмскпг развпја 
пдређенпг ппдрушја за резерват бипсфере нпминпванп је СРП „Гпрое Ппдунавље“, дпк су СРП 
„Oбедска бара“ и СРП „Делиблатска пещшара“ предлпжена за нпминацију; 

- EMERALD ппдрушја – укупнп је издвпјенп 17 ппдрушја  
- Знашајна прекпгранишна ппдрушја - издвпјени су НП „Фрущка Гпра“, ПП 

„Палић“, СРП Лудащкп језерп“ СРП „Селевеоске пустаре“,  СРП “Гпрое Ппдунавље“, кап деп 
будућег прекпгранишнпг резервата бипсфере „Драва –Мура – Дунав“ (TBR MDD) кпји ће се 
пружати у пет држава: Аустрија, Слпвенија, Мађарска, Хрватска и Србија, СРП „Засавица“ и 
СРП „Делиблатска пещшара“. 

 
4.3.4.2. Заштићене врсте 

Защтићене врсте у смислу пвпга закпна, пдређују се на пснпву наципналних и међунарпдних 
црвених листа или црвених коига, струшних налаза и наушних сазнаоа.  

Актпм п прпглащеоу утврђују се мере защтите за стрпгп защтићене и защтићене дивље врсте 
биљака, живптиоа и гљива, кап и мере защтите оихпвих станищта и исти се пбјављује у „Службенпм 
гласнику Републике Србије”. 

На ппдрушју Впјвпдине, према Правилнику п прпглащеоу и защтити стрпгп защтићених и 
защтићених дивљих врста биљака, живптиоа и гљива („Сл. гласник РС“, 5/2010), налази се 364 
дивљих врста. Евидентиранп је 481 станищте защтићених и стрпгп защтићених дивљих врста, укупне 
ппврщине 373 786 hа, щтп представља 17,4 % прпстпра Впјвпдине. Регистрпвана станищта (са улпгпм 
ппдрушја защтићених кап припритетна станищта у Еврппи, кпридпра или пуфер ппјасева у зависнпсти 
пд резултата валпризације) представљају пснпву за фпрмираое наципналне екплпщке мреже. У 
даљим прпцесима валпризације пвих станищта се утврђује на кпјим станищтима ппстпје услпви за 
трајнп пшуваое прирпдних вреднпсти, а за кпје ппстпје други припритети пдрживпг развпја. 

Из Црвене коиге флпре Србије 1- ищшезли и крајое угрпжени такспни, пд 171 такспна, у 
флпри Впјвпдине присутна су 52. У Прелиминарнпј црвенпј листи васкуларне флпре Србије налази се 
прекп 800 такспна, пд кпјих је 250 такспна присутнп на ппдрушју Впјвпдине. Влажна, слатинска и 
степска станищта ппгпдују пшуваоу типишне ентпмпфауне са брпјним ретким и защтићеним врстама. 
Вепма су знашајни и угрпжени щумски кпмплекси храстпвих и букпвих щума на Фрущкпј гпри и 
Врщашким планинама, кап и низијске щуме у плавним ппдрушјима река. 

Брпј врста риба у Србији је пкп 95, а на теритприји Впјвпдине пкп 75 врста из 15 фамилија. На 
ппдрушју Впјвпдине је забележенп 17 стрпгп защтићених врста. Реке пп саставу врста припадају 
циприниднпм (щаранскпм) регипну. 

Пд 23 врсте впдпземаца кпји живе у Србији, ппдрушје Впјвпдине насељава 17 врста или 74%. 
Пд тпг брпја 14 врста је стрпгп защтићенп. 

Пд 24 врсте гмизаваца кпје живе на теритприји Србије, ппдрушје Впјвпдине насељава 14 врста 
или 58%, а 10 врста је стрпгп защтићенп. 

Ппред пснпвних видпва угрпжаваоа путем нарущаваоа станищта, птице у Впјвпдини 
угрпжене су и директним утицајима, међу кпјима су илегалан лпв, узнемираваое, страдаое на 
путевима, сакупљаое јаја и пестициди. Пд укупнп 193 врста птица гнездарица у Впјвпдини 166 врсте 
птица су стрпгп защтићене. Међу најугрпженије врсте, спадају ретке гнездарице степских и щумп-
степских ппдрушја: прап крстащ (Aquila heliaca), велика дрппља (Otis tarda), степски спкп (Falco 
cherrug) и мпдрпврана (Coracias garrulus). 

Пд 98 врста сисара кпји живе у Србији, ппдрушје Впјвпдине насељава 75 врста или 76,5%. Пд 
тпг брпја, 35 врста је стрпгп защтићенп у Впјвпдини. Већи брпј представника реда бубпједа 
(Insectivora) и слепих мищева (Chiroptera) су стрпгп защтићени. Представници пба реда су регулатпри 
брпјнпсти инсеката. Из реда глпдара пд знашаја су угрпжене врсте  слепп куше (Spalax leucodon) и 
текуница (Spermopohilus citelus) кпје су пд некада щирпкп распрпстраоених и брпјних, дпспеле на 
наципналне и светске црвене листе кап ретке и угрпжене врсте. 

 
Мпнитпринг и защтита защтићених и стрпгп защтићених врста 
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Какп је усппстављаое екплпщке мреже Натура 2000 у складу са критеријума ЕУ један пд 
најактуелнијих задатака защтите прирпде, активнпсти мпнитпринга треба да се фпкусирају на пвај 
задатак, ппсебнп на пбједиоаваоу ппдатака п велишини и брпјнпсти пппулација. 

Теме из пбласти пшуваоа специјскпг диверзитета у највећпј мери се пднпсе на защтиту и 
праћеое стаоа најугрпженијих врста дивље флпре и фауне, оихпвих пппулација и станищта.  

 
Дппуна базе ппдатака станищта защтићених и стрпгп защтићених врста 
База ппдатака станищта защтићених и стрпгп защтићених врста представља деп 

дпкументаципне пснпве екплпщке мреже и регистра кпји се впди за теритприју АПВ. Дппуна 
ппдатака је предвиђена ради праћеоа прпмена на ппзнатим пплигпнима, пднпснп у слушају 
евидентираоа нпвих станищта.   

 
Кпнтрпла кприщћеоа и прпмета дивље флпре и фауне  
Врщи се у пквиру јавних пвлащћеоа на спрпвпђеоу Уредбе п стављаоу ппд кпнтрплу 

кприщћеоа и прпмета дивље флпре и фауне („Сл. Гласник РС“, бр. 31/05, 45/05-исправка, 38/08, 
9/10) и представља активнпсти на утврђиваоу кпнтигената, пднпснп дпзвпљених кплишина за 
сакупљаое и прпмет, разматраое захтева пткупљиваша, пднпснп радних прганизација, узгајиваша 
биљних и живптиоских врста на теритприји АП Впјвпдине ради издаваоа мищљеоа за сакупљене 
биљне врсте из прирпде (пкруг, кплишина и перипд тражеоа врсте), за фарме пужева и биљне 
плантаже, инспекцијски надзпр у кпнтрпли сакупљаоа, рада пткупљиваша и фармера и спрешаваоа 
недпзвпљенпг прпмета, сарадоа са пткупљивашима у циљу усаврщаваоа нашина правилнпг 
сакупљаоа врста са Уредбе, кап и прикупљаое щтп пбјективнијих инфпрмација п сакупљеним 
кплишинама и ппдрушјима на кпјима се врщи сакупљаое, ажурираое базе ппдатака п регистрпваним 
пткупним станицама за сакупљаое защтићених дивљих врста, кап и ппдатака п плантажама и 
фармама у пквиру инфпрмаципнпг система Завпда, ревизија Уредбе п стављаоу ппд кпнтрплу 
кприщћеоа и прпмета дивље флпре и фауне и Правилника п прпглащеоу и защтити стрпгп 
защтићених и защтићених дивљих врста биљака, живптиоа и гљива, израда перипдишнпг извещтаја п 
раду на спрпвпђеоу Уредбе, мищљеоа на увпз/извпз врста и оихпвих деривата кпје су на 
Правилнику кпнтрпле прпмета дивљих биљних и живптиоских врста кап и на CITES листама. 

 
Защтита станищта  

Теме из пбласти пшуваоа станищта, ппред мултидисциплинарних истраживаоа са циљем 

защтите пдређених ппдрушја и струшнпг надзпра и мпнитпринга у защтићеним ппдрушјима, пднпсе се 

и на издвајаое пптенцијалних ппдрушја за екплпщку мрежу, шија је пснпва усппстављена тпкпм 2009. 

гпдине, у перспективи и за мрежу Натура 2000. Ппред защтићених ппдрушја, кап пснпвних елемената 

Мреже, пптребнп је прецизирати пптенцијална защтићена ппдрушја и станищта стрпгп защтићених 

врста, кап и екплпщке кпридпре.  

Анализпм укупне ппврщине, кап и ушещћа разлишитих станищних типпва у укупнпм брпју и 
ппврщини издвпјених станищта у наципналнпј екплпщкпј мрежи, утврђенп је смаоеое или нестанак 
ппјединих станищта, кап щтп је слушај низијских тресава кпје припадају глпбалнп најугрпженијпј 
групи станищта, а у Впјвпдини су присутна на свега 4 лпкалитета са вепма малим ппврщинама. 
Незнатна укупна ппврщина (0,8%) станищта текућих впда (река и пптпка) пптише пд неппвпљних 
екплпщких пспбина регулисаних впдптпкпва. Ппврщина регистрпваних знашајних станищта ван 
защтићених ппдрушја је ппказатељ и степена защтићенпсти станищта. Присуствп малпг прпцента 
неких станищта у бази ппдатака ПЗЗП указује да су пни већ укљушени у защтићена ппдрушја, кап щтп 
је тп слушај са пещшарским станищтима. Велики прпценат слатина указује на изпстанак прпстпрне 

защтите и на угрпженпст ретких слатинских врста, пд кпјих су мнпге пд међунарпднпг 
знашаја. Треба истакнути, да слатинска и степска станищта представљају дпминантне типпве 
искпнске вегетације Впјвпдине, збпг шега треба да дпбију припритет приликпм планираоа 
будућих защтићених ппдрушја. Панпнске лесне и пещшарске степе, кап и панпнске слатине су 
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прирпритетна станищта за защтиту не самп у Србији (Правилник п критеријумима за 
издвајаое типпва станищта, 2010), негп и у земљама EU (Directive 92/43/EEC Annex I), щтп 
указује на оихпву угрпженпст и у међунарпдним размерама.  

Присуствп вещташких влажних станищта скпрп у једнпј трећини станищта унутар екплпщке мреже у 
АПВ  се пбјащоава измеоенпм структурпм културнпг предела регипна. Нестанкпм искпнских 
влажних станищта збпг регулације река и пдвпдоаваоа, све већи брпј ретких и угрпжених врста 
насељава рибоаке, кпппве, акумулације и индустријске лагуне. Рибоаци и индустријске лагуне су 
знашајне за гнежђеое, сепбу и зимпваое птица впдених станищта (Tucakov et al, 2006; Tucakov et al, 
2009), а мпзаици влажних станищта у запущтеним кпппвима мекпг супстрата представљају 
изванредна заменска станищта птица, ситних кишмеоака или угрпжених бескишмеоака (Сантпвац, 
2007). 

 
Екплпщка мрежа „Натура 2000“ 
Прва фаза усппстављаоа екплпщке мреже ппдрушја пд еврппскпг знашаја се пдвија у пквиру 

Твининг прпјекат СР07-ИБ-ЕН-02 „Јашаое административних капацитета защтићених ппдрушја у 
Србији – Натура 2000”. У тпм смислу у плану је ушещће у идентификацији ппдрушја за екплпщку 
мрежу Натура 2000 и у изради струшних пснпва за планпве управљаоа ппдрушјима у пквиру мреже. 

 
Наципнална екплпщка мрежа  
На пснпву шлана 13 Уредбе п екплпщкпј мрежи (Сл. Гласник РС 102/2010), Ппкрајински завпд у 

сарадои са Републишким гепдетским завпдпм идентификује границе  делпва  екплпщке мреже на 
прпстпру АПВ, на државнпј карти у размери 1: 5000, такп щтп на пртпфптп ппдлпзи државне карте 
прекп кпје су преклппљене границе катастарских парцела нанпсе границе делпва екплпщке мреже. 
Базе ппдатака п станищтима дппуоују се сагласнп изврщеоу ппслпва на идентификацији и 
картираоу, впде се у Ппкрајинскпм завпду, дпступне су јавнпсти у складу са закпнпм и дпстављају се 
Републишкпм Завпду. 

На теритприји АП Впјвпдине, утврђенп је 20 екплпщки знашајних ппдрушја и 12 екплпщких 
кпридпра пд међунарпднпг знашаја. Управљаое делпвима екплпщке мреже спрпвпди се на пснпву 
планпва управљаоа. Пп шлану 11. Уредбе п екплпщкпј мрежи, на ппдрушју екплпщке мреже 
пбезбеђује се праћеое стаоа станищта пппулација дивљих врста, типпва станищта пд ппсебнпг 
знашаја пшуваое и  ефективнпсти спрпведених мера защтите и унапређеое, кап и степена пствареоа 
утврђених циљева пшуваоа  и унапређиваоа функципналнпсти и интегритета екплпщке мреже.  

Праћеое стаоа екплпщке мреже врщи Завпд у сарадои са другим  струшним  и наушним 
институцијама и управљашима, у складу са закпнпм. Референтнп стаое екплпщких кпридпра ће бити 
снимљенп приликпм идентификације. Први перипд мпнитпринга треба да пружи инфпрмације п 
првпј фази примене Планпва управљаоа, а резултати мпнитпринга треба да пбезбеде струшну пснпву 
за унапређеое стаоа екплпщке мреже у нареднпм перипду. 

За успещнп планираое и спрпвпђеоа защтите пд велике важнпсти је ппзнаваое прпстпрнпг 
расппреда, ппврщине и структуре станищних типпва, а ппсебнп припритетних типпва станищта за 
защтиту. На теритприји АПВ защтита прирпде је усппстављена на 6,22% ппврщина, и издвпјенп је 683 
станищта, кпја се налазе изван защтићених ппдрушја (ппврщина: 159221 ха, или 7,41%). Регистрпвана 
станищта, са улпгпм ппдрушја защтићених кап припритетна станищта у Еврппи, кпридпра или пуфер 
ппјасева у зависнпсти пд резултата валпризације представљају пснпву наципналне екплпщке мреже 
и екплпщке мреже NATURA 2000. Ради пшуваоа метапппулација на расцепканим, малим и 
изплпваним станищтима, неппхпднп је пмпгућити кретаое јединки између ппдрушја међу кпјима је 
раније ппстпјала прирпдна веза  пшуваоем или фпрмираоем екплпщких кпридпра (Bloemenn et al, 
2004). Екплпщки кпридпри на прпстпру Впјвпдине треба да пдгпварају захтевима врста влажних, 
щумских и травних станищта. Впдптпци дплазе из суседних земаља кап елементи међунарпдних 
екплпщких мрежа (Уредба п екплпщкпј мрежи Србије, 2010). Какп урбанизација припбаља смаоује 
функципналнпст решних кпридпра, неппхпднп је применити адекватна планска и технишка рещеоа за 
прпбпљщаое оихпве прпхпднпсти (Кицпщев ет ал, 2008). Најзнашајнија щумска станищта у 
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Впјвпдини се налазе у плавним ппдрушјима великих река или се надпвезују на решне кпридпре, збпг 
шега пшуваое и унапређеое станищта и кпридпра на пвим прпстприма представља јединствен циљ 
(Кищ и сар., 2011). За ппвезиваое пстатака панпнских слатина и степа пптребнп је пшувати јпщ 
ппстпјеће ливаде и пащоаке, фпрмирајући слатинскп-степске кпридпре травних станищта. У 
аграрним ппдрушјима, где су екплпщки кпридпри унищтени или деградпвани, неппхпднп је 
идентификпвати пне пплуприрпдне или вещташке прпстпрне елементе кпји функципнищу кап 
кпридпри. Мрежа мелипративних канала, равнпмернп расппређена на прпстпру Впјвпдине, ппвезује 
већину слатинских и ливадских фрагмената, збпг шега представља важан елеменат екплпщке мреже 
за врсте влажних и травних станищта аграрнпг предела (Szabados et al, 2011). Защтитни ппјасеви 
пдгпварајућег састава и структуре (Buček et al, 1995), мпгу да ппвезују руралне мпзаике, щумпстепске 
пстатке и щумарке какп  међуспбнп, такп и са кпридприма вищег реда. Већина ппстпјећих ппјасева 
виспкпг зеленила у Впјвпдини не ппседују свпјства екплпщких кпридпра, јер им недпстаје пснпвна 
функција, тј. ппвезиваое щумских екпсистема знашајних за пшуваое биплпщке разнпврснпсти. Пни 
представљају станищта за врсте адаптиране на ппљппривреднп пкружеое. (Панјкпвић, сабадпщ, 
2012).  

Дпминантни типпви искпнске вегетације Впјвпдине нису пбухваћени прпстпрнпм защтитпм  
прирпдних дпбара у дпвпљнпј мери, али знашајна ппврщина прпстпра АПВ ппд степама и слатинама 
кап припритетним станищним типпвима у Еврппи указује на шиоеницу да екплпщка мрежа 
Впјвпдине мпже да се фпрмира пп еврппским нпрмама. 

Најугрпженије врсте у великпм брпју слушајева су евидентиране на пплуприрпдним или секундарним 
(антрпппгена) станищтима кпје представљају ппгпдна „заменска“ станищта збпг деструкције 
прпстраних прирпдних ппдрушја. Пшуваое пвих станищта не мпже да се пстварује прпглащаваоем 
защтићених прирпдних дпбара, али треба да ппстану делпви екплпщке мреже.  

 
Интеграција екплпщки знашајних ппдрушја у регипнални развпј 
На ппдрушју АП Впјвпдине, у складу са смерницама Прпстпрнпг плана Србије, предвиђени су 

защтитни ппјасеви за спрешаваоа еплске и флувијалне ерпзије. Защтитни ппјасеви слпжене структуре 
(са пдређеним прпцентпм травнате и жбунасте вегетације) представљају станищта за врсте аграрних 
предела, а на пдређеним лпкацијама мпгу да имају улпгу и лпвне ремизе. Усмеренп уређеое 
предела у правцу ппбпљщаоа квалитета лпвищта у складу је са међунарпдним стандардима защтите 
прирпде. Уз мпдификације структуре пви ппјасеви мпгу да имају и улпгу екплпщких кпридпра. 
Уређени пуфер ппјасеви и защтитне зпне мпгу да дппринесу и развпју туризма кап привредне 
делатнпсти и да задпвпље пптребе лпкалнпг станпвнищтва кап прпстпри предвиђени за рекреацију и 
туризам.  

Заједнишки интереси впдппривреде, ппљппривреде и щумарства са сектпрпм защтите 
прирпде се јављају приликпм защтите хидрплпщких целина, унапређиваоа екплпщких кпридпра,  
мултифункципналнпг уређеоа тамппн-ппјасева и ревитализације влажних станищта приликпм 
ствараоа мултифункципналних ретензија за защтиту пд ппплава. Мелипративна мрежа ствара пснпву 
екплпщке мреже ппљппривреднпг предела, ппвезујући већину слатинских и ливадских станищта. 
Имајући у виду да квалитет впде и стаое припбаља пдређује и функципналнпст екплпщкпг кпридпра, 
унапређеое стаоа каналске мреже треба да буде припритет за сарадоу између сектпра 
впдппривреде и защтите прирпде.  

 
Картираое станищта 
У складу са Уредбпм п екплпщкпј мрежи, Завпд у сарадои са другим струшним и наушним 

институцијама припрема дпкументацију и врщи ппслпве идентификације  и картираоа типпва 
станищта, а базе ппдатака п станищтима за теритприју АПВ впде се у  Завпду.  

Пснпвне активнпсти на спрпвпђеоу картираоа станищта представљају израда дигиталних 
карата типпва станищта - ГИС базе ппдатака за имплементацију Правилника п критеријумима за 
издвајаое типпва станищта, п типпвима станищта, псетљивим, угрпженим, ретким и за защтиту 
припритетним типпвима станищта и п мерама защтите за оихпвп пшуваое, кап и дппуоаваое и 
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ажурираое ппдатака на прпстпру АПВ п станищтима кпја су издвпјена на пснпву Правилника п 
прпглащеоу и защтити стрпгп защтићених и защтићених дивљих врста биљака, живптиоа и гљива. 

Кад се анализирају ппврщине защтићених ппдрушја, прирпдних дпбара у ппступку защтите и 
ппдрушја припритетних за валпризацију и стављаое ппд защтиту, упшава се да се у Впјвпдини 
ппд защтиту државе мпже ставити пкп 11% теритприје АП Впјвпдине. 
Знашајна ппврщина прпстпра АПВ ппд припритетним станищним типпвима у Еврппи (степе и слатине) 
указује на шиоеницу да екплпщка мрежа Впјвпдине мпже да се фпрмира пп еврппским стандардима, 
щтп пмпгућује ппвећаое ппврщина издвпјених за защтиту прирпде за јпщ некпликп прпцената. Ппд 
защтитпм се налази 16,51 % (Защтићена ппдрушја, ппдрушја у ппступку защтите и екплпщка 
мрежа).Унутар наципналне екплпщке мреже (рашунајући и кпридпре и защтитне зпне мреже) и EU 
екплпщке мреже Natura 2000 за пшекивати је да буде пбухваћенп највище дп 18 % ппврщине у АПВ. 
Предстпјећим прпцеспм валпризације издвпјених прирпдних станищта треба да се утврди на кпјим 
станищтима ппстпје услпви за трајнп пшуваое прирпдних вреднпсти, а за кпје ппстпје други 
припритети пдрживпг развпја. 

 
4.3.4.3. Ппкретна заштићена прирпдна дпкумента 

Ппкретна защтићена прирпдна дпкумента пднпсе се на делпве геплпщкпг и палепнтплпщкпг 
наслеђа, кап и биплпщка дпкумента пд нарпшитпг наушнпг, пбразпвнпг и културнпг знашаја. Ппкретна 
защтићена прирпдна дпкумента мпгу бити разлишити типпви фпсила, минерали и/или кристали и 
минералне друзе на лежищту, типске врсте фпсила ппјединашних минерала и кристала, разлишите 
микплпщке, бптанишке и зпплпщке збирке кап и други ппјединашни препарати прганских врста. 
Схпднп Закпну, забраоенп је сакупљаое и унищтаваое пвих защтићених прирпдних дпбара и 
унищтаваое или пщтећиваое оихпвих налазищта. 

 
4.4. Шуме 

 
4.4.1. Ппстпјеће стаое 

Прегледнп стаое щумскпг ппкриваша на прпстпру АП Впјвпдине, и с тим у вези екплпщке, 
привредне и друге кпнптације кпје из приказане ппврщине, структуре и састава щума прпизлазе, 
мпжемп сагледати интерепретацијпм ппдатака Регипналнпг прпстпрнпг плана АПВ („Службени лист 
АПВ“ бр.22/2011). Према ппдацима пвпг Плана интергалнпг карактера, ппд щумпм се у Впјвпдини 
налази свега 6,7% ппврщине, пд шега је у државнпм власнищтву 87%, у приватнпм  власнищтву 7%, 
дпк је препсталих 6% у другим пблицима свпјине. У перипду накпн дпнпщеоа цитиранпг Плана, 
реституцијпм щума дпщлп је дп незнатне прпмене власнишке структуре щума (манастирске щуме), 
шиме су ствпрене нпве газдинске јединице и нпви кприсници щума. У ппгледу састава щума, Србија 
се налази међу свега 7 еврппских земаља кпд кпјих мпнпдпминанатне щуме ппкривају прекп 40 % 
укупне ппврщине щума, а кпје у Впјвпдини,имају ушещће пд шак 52% укупне ппврщине щума. У 
наведенпј категприји налазе се и мпнпкултуре хибридних тпппла кпје шине 20,5% щумскпг ппкриваша. 
Пвакав састав щумскпг ппкриваша указује на знатнп пдступаое, пднпснп флпристишкп сирпмащеое у 
пднпсу на прирпдну щумску вегетацију Впјвпдине, приказану брпјним наушним радпвима и щумским 
пснпвама. Анализпм прпстпрнпг расппреда щумскпг ппкриваша, мпже се увидети да некпликп већих 
щумских целина сашиоава пкп 90 % щумскпг ппкриваша, дпк су препстале щумске ппврщине 
расцепкане унутар културнпг предела. Маое пд 1% щумскпг ппкриваша има 12 ппщтина, 1 дп 2%  10 
ппщтина, пд 3 дп 5% 5 ппщтина, щтп заједнп сашиоава пкп 60% теритприје АП Впјвпдине. Наведене 
кпнстатације, у ппгледу састава, структуре и прпстпрнпг расппреда, указују на знатнп умаоену 
мпгућнпст исппљаваоа ппзитивних екплпщких, екпнпмских и спцијалних фукција щума, преппзантих 
Закпнпм п щумама („Сл. гласник РС“, 33/2010 и 93/2012), пднпснп екпсистемских услуга щума 
исказаних Наципналнпм стратегијпм пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса („Сл. гласник РС“, 
33/2012). Наципнална стратегија пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса и дпбара се навпди кап 
један пд најзнашајнијих стратещких дпкумената у Наципналнпј стратегији Србије за приступаое ЕУ. 
Шуме и щумски екпсистеми преппзнати су кап најзнашајнији бипекплпщки ресурс и најсвестранији 
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шинилац пбнпвљивих прирпдних ресурса кпји, ппред директнпг спцип-екпнпмскпг знашаја (крпз 
прпдукцију бипмасе кап пснпвне сирпвине механишке и хемијске прераде дрвета), истпвременп 
представљају екпсистеме пд непрпцеоивпг знашаја у защтити прирпде и регулацији квалитета 
живптне средине. У рещаваоу прпблема пшуваоа, защтите и унапређеоа квалитета живптне 
средине, щуме свпјим екпсистемским услугама пстварују ппзитивнп глпбалнп дејствп на све 
кпмппненте живптне средине и тиме пбезбеђују ппвпљне услпве за пбављаое привредних 
делатнпсти. Уважавајући све функције кпје имају щуме, наведенп стаое је вище негп забриоавајуће. 
Пптенцијали щума у Впјвпдини пмпгућавају гпдищоу прпизвпдоу пкп 1.2 милипна m3 дрвета, щтп 
представља самп деп прпизвпдних мпгућнпсти щума, узимајући у пбзир укупну биплпщку прпдукцију 
щумских екпсистема.  

Защтићеним ппдрушјима је пбухваћенп 50,4% щумскпг ппкриваша Впјвпдине, при шему је пкп 
58% укупне ппврщине защтићених ппдрушја ппкривенп щумама и щумским засадима. Ппд 
пдређеним режимпм защтите се налази 12.895.044m3 или 45,6% запремине щумскпг фпнда. 
Унутращопм ппделпм защтићених ппдрушја на режиме защтите I, II и III степена защтите, за већи деп 
щума је прпписан III степен защтите, у кпјем је дпзвпљенп редпвнп кприщћеое щума у пквирима 
пдрживпг газдпваоа щумама, са забранпм кршеоа и превпђеоа щума у друге намене. Режимпм 
защтите I степена, кпји једини искљушује мпгућнпст кприщћеоа щума, пбухваћенп је маое пд 1 % 
щума Впјвпдине. Анализпм распрпстраоеоа и пдлика вегетацијскпг ппкриваша защтићених ппдрушја 
и станищта защтићених и стрпгп защтићених врста пбухваћених пплигпнима Екплпщке мреже Србије, 
утврђенп је да се удеп щумских мпнпкултура унутар защтићенпг ппдрушја креће се пд 36% дп 90%. 
Виспка заступљенпст мпнпдпминантих щумских култура умаоује изузетнп велики знашај щума у 
пшуваоу биплпщке разнпврснпсти. 

Псим прпизвпдне функције, нарпшитп у културнпм пределу кап щтп је Впјвпдина са 
дпминацијпм пбрадивих ппврщина, пд велике важнпсти су и защтитнп регулатпрне функције щума. 
Ремедијација земљищта, ваздуха и впда крпз циклусе кружеоа впде и материје, представља вепма 
важну екпсистемску услугу, кпју нам щумски екпсистеми пружају истпвременп са псталим услугама. 
Укупна екпнпмска вреднпст, наведених директних и индиректних прпизвпда и услуга кпје нам щуме 
пружају, највећа је управп кпд алувијалних щума. Тпме дппринпси велики капацитет влажних щума 
за фитпремедијацију, щтп ппсебнп треба имати у виду с пбзирпм да се пкп 65% прпцеоених впдних 
залиха у Србији налази у алувијалним изданима. Прпсешна ппврщина щумскпг и ванщумскпг 
зеленила пп станпвнику у Впјвпдини изнпси самп 7 ари, щтп пре свега указује на пптребу пшуваоа 
ппстпјећег щумскпг и ванщумскпг зеленила, пднпснп целпвитп вреднпваое щумских ппврщина 
приликпм пдређиваоа намене и пптенцијалне прпмене намене щумских целина. Планиранп је 
ппвећаое щумпвитпсти Впјвпдине на пкп 12%, ппдизаоем прекп 100.000 ha нпвих щума и защтитнпг 
зеленила, шија реализација у великпј мери зависи пд планскпг издвајаоа деградираних 
ппљппривредних земљищта у ппступку кпмасације земљищта и усклађиваоа сектпрских планпва.  

 
4.4.2. Притисци на шуме 

Мала щумпвитпст, щиреое урбаних зпна, нагле прпмене станищних услпва, ппраст пптражое 
за технишким и пгревним дрветпм, нелегалне сеше и други спцип-екпнпмски прпблеми, велики су 
изазпв за пдрживп управљаое щумама у Впјвпдини. Међу прпблемима кпји представљају 
неппсредан антрпппгени утицај на щумпвитпст и стаое щума, издваја се некпликп. У ппступку израде 
прпстпрнп-планске дпкументације, прпменпм намене щумских целина (у грађевинскп ппдрушје, 
радне зпне), дплази дп трајнпг губитка щумских станищта са свим прпизвпдним и защтитнп-
регулатпрним функцијама щума, щтп се мпже видети увидпм у рефералне карте прпстпрних планпва 
ппщтина. Имајући у виду укупну вреднпст дпбара и услуга щума у ппплавним ппдрушјима, истише се 
недпстатак анализе кумулатинвнпг утицаја прпмене намене щумских ппврщина у решним сливпвима. 
Ширеоем грађевинских ппдрушја ка пбалама река, псим директнпг унищтаваоа щумских станищта, 
дплази и дп ствараоа „уских грла“ у прптицајним прпфилима впдптпка, щтп за ппследицу има 
ппвећаое апсплутних кпта впдпстаја а тиме и веће ризике пд ппплава. Ппвећаое ушесталпсти 
екстрема хидрплпщких параметара, евидентиранп хидрпметепрпщким псматраоима (ппјава 
стпгпдищоих впда кпјима следи перипд дугптрајне суще), дпвпди дп девитализације щумских 
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екпсистема. Накпн суще и дефицита влаге тпкпм 2012 и 2013 гпдине уследилп је акутнп сущеое щума 
у Впјвпдини. Сущеоем су једнакп ппгпђеое и хигрпфилне щуме алувијалних ппдрушја, услед пада 
нивпа ппдземних впда. ЈП „Впјвпдинащуме“ је евидентиралп прекп 80.000 m3 у стаблима за 
санитарну сешу, щтп представља дпдатних 15 % у пднпсу на укупан гпдищои сешиви принпс тпг 
предузећа. ВУ „Мпрпвић“, РЈ „Карађпрђевп“ је у истпм перипду евидентирала пкп 15.000 m3 за 
санитарну сешу. Услед маоих капацитета за газдпваое и кпнтрплу здравственпг стаоа, у щумама 
сппственика кплишина сувих стабала није евидентирана. Дпсадащоа искуства у реализацији 
санитарних сеша, указују на знашајан губитак вреднпсти дпбијених спртимената у пднпсу на здрава 
стабла. Псим непшекиванпг смаоеоа щумскпг фпнда (живе дрвне запремине), кпји нпси 
прпизвпднпст щума, санација щума захтевала је хитнпст ппступаоа и прпмене у планираним 
радпвима на сеши и пбнпви щума. Да би се наведени щумски радпви реализпвали у складу са 
закпнпм, приступљенп је измени щумских пснпва, са дпдатним трпщкпвима и ангажпваоем служби 
за планираое газдпваоа щумама. Велик брпј сувих стабала у щумама такпђе дпнпси и ппвећаое 
ризика пд пзлеђиваоа (лпм сувих грана), какп щумских радника такп и излетника и других кприсника 
прпстпра ппд щумским ппкривашем. Ппплавни талас Саве кпји је пптпм уследип 2014. гпдине, 
акцидентним изливаоем у щуме Бпсутскпг басена маја месеца, услед немпгућнпсти благпвремене 
евакуације ппплавних впда дпвеп је дп прекпмернпг влажеоа щума, прппадаоа тек пбнпвљених 
щума и дп изваљиваоа здравих стабала. Недпстатак интегралнпг управљаоа ппплавним ппдрушјем и 
технишких рещеоа кпјима би се пмпгућила евакуација ппплавних впда зарпбљених у залеђу 
пдбрамбенпг насипа, резултује дпдатним губиткпм щумскпг ппкриваша и ппвећаоем трпщкпва 
пбнпве щума.  

Ппљппривреднп земљищте у државнпј свпјини, кпјим газдују привредне прганизације у 
стешају, реструктуираоу, кап и ппљппривреднп земљищте кпје из других разлпга није пбрађиванп 
некпликп деценија, шестп је пбраслп щумскпм вегетацијпм. Такве щуме нису пбухваћене ппстпјећим 
системпм газдпваоа щумама, кпји пбавезује на израду и спрпвпђеое щумских пснпва и планпва 
газдпваоа. Изпстанак планскпг газдпваоа и кпнтрпле у дпвпди дп нелегалних сеша и деградације 
щума, щтп је тпкпм 2013. и 2014 гпдине забележенп у југпистпшнпм Банату, у сливу река Каращ и 
Нера.  

Пд биплпщких притисака на щуме, истише се щиреое инвазивних биљних врста. Биљним 
инвазијама угрпженп је 76% защтићених ппдрушја и 25% станищта защтићених врста изван прирпдних 
дпбара, щтп представља знашајну деградацији щумских станищта. Највище је заражена станищна 
категприја щумских плантажа (74%), јер се пбрадпм ппврщинскпг слпја земљищта ствара билпщки 
празан прпстпр кпји инвазивне биљне врсте насељавају брже пд аутпхтпних. У садащоим услпвима 
пбилнпг присуства инвазивних врста и перипдишних дистурбација станищта шистпм сешпм, стабилнпст 
щумских заједница и синдинамски прпцеси знатнп су измеоени, а прпмене у вегетацијскпм 
ппкривашу имају пдлике антрпппгенп усмерене сукцесије.  

Планиранп ппвећаое ппщумљенпсти Впјвпдине на пкп 12%, углавнпм на нискп 
прпдуктивним и земљищтима нижих категприја (IV, V и вище), представља велики изазпв за сектпре 
щумарства, ппљппривреде и защтите прирпде. Закпнпм п ппљппривреди („Сл. гласник РС", бр. 
41/2009 и 10/2013), пмпгућунп је ппдизаое щума на свим бпнитетним класама ппљппривреднпг 
земљищта. Знашајна средства за ппщумљаваое се пбезбеђују из Бучетскпг фпнда за щуме АПВ, кпја 
су усмерена на ппвећаое щумпвитпсти и унапређеое стаоа щума. И ппред птвпрених кпнкурса за 
субвенципнисанп ппщумљаваое ппљппривреднпг земљищта, укљушујући и земљищта сппственика, 
пдзив пптенцијалних кприсника није дпвпљан да се утрпще пбезбеђена средства. У перипду пд 2011 
дп 2014. гпдине, финансиранa су нпва ппщумљаваоа на 1703,34 ha, кап и мелипрације деградираних 
щума на 521,56 ha, шиме је незнатнп ппвећана щумпвитпст Ппкрајине. Међу пснпвним узрпцима 
слабпг пдзива на кпнкурс за ппщумљаваое државнпг земљищта је већ устаљен систем даваоа 
државнпг земљищта у закуп, шиме лпкалне сампуправе пбезбеђују сигуран извпр прихпда. Пп 
пбављенпм издаваоу у закуп, без кприсника пстају парцеле нискпг бпнитета, најшещће заслаоеоа 
или пескпвита земљищта. Прирпдан развпј щумске вегетације на слатинама пгранишен је станищним 
услпвима, услед шега ппщумљаваое таквих станищта представља екплпщки непдрживу и екпнпмски 
непправдану инвестицију, без пствариваоа директних или индиректних кпристи пд таквпг зеленила. 
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На тим, за ппљппривреду и щумарствп сирпмащним и маргиналним земљищтима, налазе се вепма 
ретка травна станищта, кпја у Еврппскпј унији уживају статус припритетних станищта за защтиту у 
пквиру Еврппске екплпщке мреже "NATURA 2000". Оихпвп пшуваое, путем пдрживпг газдпваоа у 
складу са наменпм, преппзнатп је и кап саставни деп принципа пдрживпг газдпваоа щумама.  

 
4.4.3. Закпнпдавни пквир 

Газдпваое щумама на целпкупнпм ппдрушју РС регулисанп је ппщтим и ппсебним прпписима, 
пднпснп Закпнпм п щумама са ппдзакпнским актима, кап и прпписима из других пбласти. Крпвни 
дпкументи за планираое развпја щумарства на пдржив нашин, јесу Стратегија пдрживпг кприщћеоа 
щума у РС, Стратегија пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса и други стратещки дпкументи. Ппщти 
циљ пдрживпг кприщћеоа щумских ресурса је уравнптежен пднпс у кприщћеоу свих функција щума, 
кпјим се пбезбеђује трајна вищефункципналнпст у пружаоу материјалних дпбара и других 
екпсистемских услуга пд щума. Пд прпписа из других пбласти/сектпра, газдпваое щумама је 
усмеренп нарпшитп прпписима из сектпра защтите прирпде, щтп је сасвим разумљивп узимајући у 
пбзир да щуме удпмљују пкп 80 % биплпщке разнпврснпсти кппнених станищта и да су кап тип 
станищта припритетне за защтиту према наципналним, али и међунарпдним прпписима 
трансппнпваним у наципналну закпнску регулативу.  

Савремени трендпви у щумарству, првенственп стицаое сертификата п пдрживпм газдпваоу 
щумама, у великпј мери се преклапају са пптребама пшуваоа биплпщке разнпврснпти и защтите 
живптне средине. Иакп релативнп нпва, сертификација пдрживпг газдпваоа щумама представља 
знашајан прпцес, кпји газдпваое щумама впди ка вищем степену пдрживпсти. Шуме кпјима газдује ЈП 
„Впјвпдинащуме“ пбухваћене су сертификатпм п пдрживпм газдпваоу щумама (SGS-FM/COC-
005064), кпји се заснива на испуоеоу 10 принципа, са 56 критеријума пдрживпсти. Сертификат 
садржи некпликп важних мера за пшуваоа биплпщке разнпврснпсти и защтиту живптне средине, oд 
кпјих су ппсебнп знашајне мере везане за састав и структуру щума, усппстављаое защтитних ппјасeва 
и пшуваое виспкп-вредних екпсистема. Издвајаоем пдређенпг прпцента ппврщина 
репрезентативних прирпдних и блискп-прирпдних щума и других типпва станищта, за ппврщине 
виспких кпнзерваципних вреднпсти, ппдржавасе пшуваое ретких врста и угрпжених типпва станищта. 
Шуме кпјима газдују впдппривредна предузећа и щума сппственика нису у систему сертификације. 
Даљим развпјем међусектпрске сарадое и имплементацијпм наушних сазнаоа и еврппских нпрми у 
прпцесу планираоа, мпже се знашајнп ппвећати укупна прпдуктивнпст и стабилнпст щума уз 
истпвременп пружаое других екпсистемских услуга друщтву. 
 

4.4.4. Кприсници шума 

Шумама у државнпј свпјини у АПВ газдују јавна предузећа (ЈП „Впјвпдинащуме“, ЈВП „Впде 
Впјвпдине“, ЈП „НП Фрущка гпра“, ппщтинска предузећа), кап и други правни субјекти кпјима су щуме 
ппверене на газдпваое (Институт за низискп щумарствп и живптну средину, Впјна устанпва 
Мпрпвић). Шумама са правпм свпјине газдују сами щумпвласници или прганизације кпјима су 
пдгпварајућим угпвпрпм пренета пдређена права и пбавезе (манастирске щуме у НП „Фрущка гпра“, 
Шумска заједница из Бепшина и др.). Прпцеспм реституције, знашајне ппврщине щума враћене су 
верским прганизацијама (манастири, патријарщија), мада се те прпмене нису знашајније прпмениле 
редпслед кприсника щума према велишини ппседа. Јавнп предузеће „Впјвпдинащуме“ газдује са 
прекп 70% щумскпг ппкриваша Впјвпдине. Међу већим већих кприсницима впјвпђанских щума 
налазе се и ЈП „Наципнални парк Фрущка гпра”(12,8 % са услужним газдпваоем манастирским 
щумама), впдппривредне прганизације (4%), Впјна устанпва „Мпрпвић” (1,5%). Маое ппврщине 
щума се налазе у ппседу ппљппривредних задруга и ппљппривредних дпбара.  
 

4.5. Земљиште 

 
Глпбални кпнцепт пдрживпг управљаоа земљищтем има важну агрп-екплпщку и спцип-

екпнпмску димензију, a развијен je кап резултат растуће свести п утицају кпји људске активнпсти 
имају на живптну средину. У циљу пшуваоа земљищта АП Впјвпдине у пквиру интегралнпг система 
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защтите живптне средине прати се стаое и нашин кприщћеоа земљищта, идентификују се псетљива 
ппдрушја, пдређују се степен и карактеристике загађеоа.  
 

4.5.1. Распрпстраоенпст, свпјства и ппљппривредна вреднпст најзаступљенијих 

типпва земљишта у Впјвпдини 

У АП Впјвпдини је заступљен разнпврстан педплпщки ппкриваш са брпјним типпвима и 
оихпвим ппдтиппвима и варијететима, кап ппследица присутне хетерпгенпсти матишнпг супстрата и 
наглащенп разлишитих услпва влажеоа плитким ппдземним впдама. Најзаступљенији типпви 
земљищта у АП Впјвпдини су: шернпземи (60%), ливадске црнице, ритске црнице и алувијална 
земљищта фпрмирана у алувијалним равнима река. Пд псталих типпва земљищта, кпја су знашајније 
распрпстраоена у АП Впјвпдини, важнп је ппменути: делувијална земљищта, ритске смпнице, 
гајоаше, иницијална земљищта, смеђа степска земљищта, смпнице, псеудпглеј, рендзине, 
парарендзине итд. Такпђе, знашајне ппврщине у Впјвпдини, ппкривају земљищта из класе слатина 
шији су представници сплпншак, сплпоец и сплпђ, а највећу заступљенпст имају у Банату. 

 
4.5.2. Структура и категприје кпришћеоа земљишта АП Впјвпдине  

Укупна ппврщина Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине изнпси 2.156.626 ha. Анализирајући 
структуру кприщћеоа земљищта, упшава се да щуме и щумскп земљищте ппкривају 6,7% укупне 
теритприје АП Впјвпдине, пднпснп 144.388 ha, щтп карактерище Впјвпдину кап једну пд најслабије 
ппщумљених регија у Еврппи. Удеп пп ппщтинама се креће пд 0.01% (С. Пазпва) дп 41.52% (Бепшин). 
Анализирајући категприје кприщћеоа земљищта мпже се закљушити да АПВ спада у привредну 
регију са изразитпм ппљппривреднпм прпизвпдопм. На неплпдна земљищта птпада 10,4% укупне 
теритприје Впјвпдине, пднпснп 224.682 ha. Неппхпднп је наппменути да се у категприји неплпдних 
земљищта ппдразумевају и впдене ппврщине, пднпснп ппврщине решних и каналских тпкпва, језера 
и влажна станищта. 

Анализирајући категприју ппљппривреднпг земљищта мпже се закљушити да већина ппщтина 
у АПВ имају прекп 70% ппљппривреднпг земљищта, псим Бепшина (43,46%), Сремских Карлпваца 
(50,31%) и Шида (59,73%). Са друге стране, највеће ппврщине ппд ппљппривредним земљищтем има 
ппщтина Мали Иђпщ (93,52%). Виспки прпценат ппљппривреднпг земљищта (прекп 85%) пдликује 
углавнпм ппщтине на шијпј теритприји се не налазе или су у минималнпм пбиму заступљени, решнп-
каналски системи, влажна станищта и щумске ппврщине. 
 

4.5.3. Прпмена начина кпришћеоа земљишта 

Анализа прпмена нашина кприщћеоа земљищта на прпстпру АП Впјвпдинe у перипду 2000- 2006. г. 
ппказује да су највеће прпмене присутне у пквиру категприје вещташких ппврщина, при шему се 
упшава ппвећаое пд 938 ha (0.85%). Ппљппривредне ппврщине у ппсматранпм перипду се ппвећавају 
за 4827 ha (0.28%). Ппврщине ппд категпријпм щума се генералнп смаоују за 4970 ha (3.28%), при 
шему су се смаоиле ппврщине ппд щирпкплисним и шетинарским щумама и тп за 5147 ha (3.69%), дпк 
су се ппврщине ппд мещпвитим щумама ппвећале за 176 ha (3.6%). Категприја пплуприрпдних 
ппврщина (прирпдни травнати предели, прелазнп ппдрушје щумски предеп/жбуое, плаже, дине, 
пескпви), смаоене су за 2933 ha (3.04%). Упшене су прпмене у пквиру ппврщине ппд влажним 
ппдрушјима кпју карактерище класа кппнених мпшвара, кпје су се ппвећале за 1044 ha (5.77%). 
Ппдрушја ппд впденим басенима су ппвећана за 948 ha (2.43%), углавнпм збпг изградое нпвих 
вещташких језера. 

Анализа Corine Land Cover базе ппдатака2 за 2006. г., за теритприју Впјвпдине, ппказује 
присуствп 26 пд 44 класа CLC нпменклатуре, при шему дпминирају ппљппривредне ппврщине, пкп 
81%, затим щуме и пплуприрпдна ппдрушја 10,78%, вещташке ппврщине 5,14%, впдени басени 2,13% 
и влажна ппдрушја 0,88%.  
У пквиру ппљппривредних ппврщина кпје су заступљене са пкп 81%, 70% заузима категприја праница 
кпје се не навпдоавају, 0,25% заузимају ппврщине ппд винпградима, 0,19% ппврщине ппд 
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впћоацима, 2,67%  ппврщине је ппд пащоацима, 5,4% заузимају кпмплески парцела кпје се 
пбрађују, дпк су на 1,9% претежнп ппљппривредна земљищта са знашајним ппврщинама ппд 
прирпднпм вегетацијпм. 

Да би приказали главне ппкреташе и притиске кпји дпвпде дп прпмене нашина кприщћеоа 
земљищта на нивпу Впјвпдине, анализира се заузимаое земљищта разлишитим типпвима 
антрпппгених активнпсти. 

Да би приказали главне ппкреташе и притиске кпји дпвпде дп прпмене нашин кприщћеоа 
земљищта на нивпу АП Впјвпдине, анализира се заузимаое земљищта разлишитим типпвима 
људских активнпсти у перипду пд 2000-2006.  

Анализа дппринпса ппјединих категприја нашина кприщћеоа земљищта кпје су заузете 
урбаним развпјем у Впјвпдини у перипду 2000-2006. г. ппказује да су углавнпм заузимана земљищта 
ппд праницама кпје се не навпдоавају, кпмплексима парцела кпје се пбрађују и пащоацима.  
Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику, на прпстпру АП Впјвпдине прати се прпмена 
упптребе ппљппривреднпг земљищта пренаменпм у друге класе ппљппривреднпг земљищта. 
Праћеоем ппврщина ппд ппљппривредним земљищтем у перипду 2006-2012. г. упшава се тренд 
смаоеоа ппврщина ппд пащоацима и ппвећаое ппврщина ппд праницама и бащтама. 
 

4.5.4. Ерпзија земљишта 

Ветар и впда су два пснпвна прирпдна агенса ерпзије земљищта. Впдна ерпзија се у 
Впјвпдини јавља на занемарљивп малим ппврщинама (600 ha ерпдиранпг земљищта, Републишки 
завпд за статистику Србије, 2005.) и тп на нагнутим теренима (пбрпнци Фрущке гпре) и флувијална 
ерпзија у решним кпритима (117.000 ha ппплављенп сппљним впдама, Републишки завпд за 
статистику Србије, 2005.). 

Земљищте у АП Впјвпдини је угрпженп еплскпм ерпзијпм, будући да је пна изузетнп слабп 
ппщумљена. У АП Впјвпдини је 144.388 ha ппд щумпм. Неппвпљна пкплнпст је щтп су ппврщине ппд 
щумпм скпнцентрисане на пбласти Фрущке гпре, Делиблатске и Субптишкп – Хпргпщке пещшаре, дпк 
на највећем прпстпру АПВ щуме заузимају исппд 5% ппврщине. Пре ппдизаоа щумских засада 
најугрпженија ппдрушја АПВ еплскпм ерпзијпм су била Делиблатска и Субптишкп-Хпргпщка пещшара.  
Земљищте у АПВ угрпженп је ветрпвима разлишитпг интензитета и праваца кпји премещтају шестице 
земљищта са незащтићених ппљппривредних ппврщина, засипају каналску мрежу, кпмуникације, 
насеља и друге ппврщине, и на тај нашин шине непрпцеоиве щтете ппљппривреди, впдппривреди, 
урбанизму, живптнпј средини и др. Пви прпцеси су ппсебнп заступљени у западнпм делу Башке, где 
су дпминантни северни и северпзападни ветрпви, нарпшитп у зимскп-прплетоем и јесеоем перипду 
кад су ппљппривредне ппврщине углавнпм без защтите.  

На ппдрушју АПВ не ппстпје пдгпварајућа истраживаоа интензитета еплске ерпзије. Степен 
угрпженпсти земљищта еплскпм ерпзијпм, у зависнпсти пд нашина оегпвпг кприщћеоа, пднпснп, 
стаоа защтитнпг ппкриваша, зависи пд вище параметара пд кпјих су најважнији: ветар, структура и 
влага земљищта, ерпдибилнпст и вегетација и др.  

 
4.5.5. Садржај прганскпг угљеника у земљишту 

На прпстпру АПВ није врщена систематска прпцена резерви прганске материје у 
земљищтима. Ппјединашни прпјекти, кпји су имали за циљ утврђиваое квалитета земљищта, 
пбухватали су и испитиваое удела прганске материје у ппврщинскпм слпју земљищта, међутим, дп 
сада није врщена интегралнa прпцена резерви прганске материје на нивпу наще земље. 
Базни статус прганске материје у земљищту представља садржај прганске материје утврђен у 
перипду дп 1990. гпдине. Сматра се да су у перипду накпн 1990. г., прпмене нашина кприщћеоа 
земљищта и климатских фактпра знашајније утицале на прпмену садржаја прганске материје у 
земљищту. 
 

4.5.6. Управљаое кпнтаминираним лпкалитетима 

Циљ израде Инвентара је да се крпз идентификацију кпнтаминираних лпкација пбезбеде 
систематизпвани ппдаци п извприма загађеоа кап щтп су: врста, кплишина, нашин и местп испущтаоа 
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загађујућих материја у земљищте, какп би мпгле да се спрпведу мере спрешаваоа, санације и 
ремедијације. Инвентар кпнтаминираних лпкација представља саставни деп инфпрмаципнпг система 
защтите живптне средине кпји впди Агенција за защтиту живптне средине. 

Прикупљени ппдаци пбухватају лпкалитете на кпјима су исппљени прпцеси деградације и 
деструкције (пдлагалищта птпада, лпкације привредних субјеката- пператера шије загађеое 
прпузрпкују активне или неактивне инсталације, или пператери у шијем пкружеоу су деппнпване 
ппасне материје, лпкације удеса, пднпснп лпкације загађене услед ванредних дпгађаја, и 
индустријски девастиране лпкације пднпснп „brownfield“ лпкације на кпјима су се пбављале 
делатнпсти кпје су мпгле да дппринесу знашајнпј кпнтаминацији земљищта. 

Закљушнп са ппдацима из 2013. гпдине, на теритприји АПВ идентификпвана су 174 
пптенцијалнп кпнтаминирана лпкалитета. Анализпм мера спрпведених на идентификпваним 
лпкалитетима, утврђенп је да се највећи брпј кпнтаминираних лпкалитета (88) налази на 
лпкалитетима где се врщи експлпатација и прерада нафте, а следе деппније птпада (44). Анализпм 
спрпведених мера на идентификацији лпкалитета утврђенп је да је на највећем брпју лпкалитета 
изврщена самп идентификација лпкалитета. Такпђе, утврђенп је да је на вепма малпм брпју 
лпкалитета (5,14%) изврщена ремедијација. 

У пквиру истраживаоа, разматранп је и питаое кпји су ризици главни припритети за 
иницираое мера за смаоеое ризика пп људе и живптну средину на пптенцијалнп кпнтаминираним 
и кпнтаминираним лпкалитетима. 

Циљ на Републишкпм нивпу ппстављен крпз Наципналну листу прпграма за защтиту живптне 
средине („Службени гласник РС“, бр. 12/10) пднпсе се на усппстављаое припритетне листе 
лпкалитета за ремедијацију дп 2014. Гпдине, а за 2015. гпдину циљ представља ремедијација 20% 
припритетних лпкалитета. 

 
4.5.7. Системскп праћеое квалитета и деградације земљишта   

Земљищте, кап услпвнп пбнпвљив прирпдни ресурс, ппднпси све већи притисак. 
Кприщћеоем земљищта шестп дплази дп ппремећаја равнптеже ппјединих састпјака земљищта, щтп 
неминпвнп дпвпди дп оегпвпг пщтећеоа. Једна пд мера защтите и пшуваоа земљищта је 
спрпвпђеое мпнитпринга, щтп представља праћеое прпмена у ппљппривреднпм и 
неппљппривреднпм земљищту, а ппсебнп праћеое садржаја ппасних и щтетних материја кап и 
интегралнп ппсматраое са другим шинипцима живптне средине у систему защтите.  

Ппдаци дпбијени реализацијпм прпграма систематскпг праћеоа квалитета земљищта у 
државнпј и лпкалнпј мрежи праћеоа квалитета земљищтаи кпристе се за пцеоиваое квалитета 
земљищта, кап и за израду извещтаја п стаоу земљищта и саставни су деп инфпрмаципнпг система 
защтите живптне средине. 

Мпнитпринг земљищта у перипду 2002-2014.г., финансиран пд стране ПСУГЗЖС, пбухватип је 
праћеое хемијских, радиплпщких и биплпщких индикатпра квалитета:  

- ппљппривреднпг земљищта (50 лпкалитета пп критеријуму заступљенпсти ппјединих 

гепмпрфплпщких целина –алувијални нанпси, лесни платп, лесна тераса, еплски пескпви, 

Фрущка гпра и Врщашке планине и типпва земљищта, прекп 1000ha) 

- неппљппривреднпг земљищта на прекп 100 лпкалитета у индустријским зпнама већих 

градпва (Паншевп, Бепшин, Спмбпр, Нпви Сад, Врбас, Зреоанин, Субптица и Кикинда), 

защтићеним ппдрушјима и другим угрпженим лпкалитетима (бензинске пумпе, дешија 

игралищта, пснпвне щкпле, впдпизвприщта, деппније). 

На пснпву испитиваоа квалитета ппљппривреднпг земљищта, кпја су имала за циљ дпбијаое 
глпбалне слике п стаоу плпднпсти и евентуалне загађенпсти земљищта Впјвпдине, мпже се 
закљушити да је пвп ппдрушје перспективнп за прпизвпдоу виспкп вредне хране. 

Испитиванп земљищте индустријских зпна у ппгледу хемијских пспбина не пдступа у већпј 
мери пд пспбина пкплнпг ппљппривреднпг земљищта, те се не мпже указати на евентуалнп 
загађеое. Регистрпванп је присуствп тещких метала на ппјединим лпкалитетима индустријских зпна 
(Спмбпр-Фабрика акумулатпра: плпвп, Бепшин-БФЦ Лафарж: никал) и защтићених прирпдних дпбара 
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(Врщашке планине, СРП Кпвиљскп-петрпварадински рит-бакар кап резултат дугптрајне примене 
фунгицида на бази бакра), кпје је ппследица антрпппгенпг загађеоа. Микрпбиплпщка испитиваоа 
указују на смаоеое бипгенпсти земљищта услед неппвпљних физишкп-хемијских свпјстава. 
Испитиваоа на другим угрпженим лпкалитетима такпђе указују на знашајан антрпппгени утицај. 

 

 

 

 
5. МЕЂУСЕКТПРСКИ УЗРПЦИ ДЕГРАДАЦИЈЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 
5.1.  Општи узрпци прпблема у живптнпј средини 

1. Неппстпјаое стратешких и планских дпкумената из пбласти защтите живптне средине и 

пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса дефинисаних Закпнпм п защтити живптне средине и 

ппсебним закпнима  

2. Слаба интеграција пплитике заштите живптне средине у пплитике других сектпра. У 

креираоу пплитике у Републици Србији и АП Впјвпдине,  јпщ увек дпминира сектпрскп планираое уз 

врлп малп хпризпнталнпг интегрисаоа. Ппстпјеће сектпрске стратегије нису дпвпљнп усаглащене у 

пднпсу на защтиту живптне средине.  

3. Недпвпљни институципнални капацитети. Капацитети институција нису дпвпљни да 

пдгпвпре щирпј рефпрми пплитике, пднпснп закпнпдавства у пбласти защтите живптне средине. 

Услед недпвпљне институципналне кппрдинације, какп на хпризпнталнпм, такп и на вертикалнпм 

нивпу, дпнпщеое и спрпвпђеое стратещких дпкумената, закпна и других прпписа је птежанп. 

Евидентнп је да ппсебнп капацитети на лпкалнпм нивпу нису дпвпљнп развијени ни за спрпвпђеое 

шетири закпна из децембра 2004. гпдине. Нпвим закпнима из пбласти защтите живптне средине 

усвпјеним у мају 2009. гпдине, настављенп је пренпщеое надлежнпсти на лпкални нивп такп да даља 

ппдела надлежнпсти у правцу децентрализације спрпвпђеоа пплитике и прпписа захтева јашаое 

капацитета.  

4. Неделптвпран систем мпнитпринга и извештаваоа. Нису утврђени сви релевантни 

критеријуми и индикатпри за мпнитпринг. Систем мпнитпринга защтите живптне средине није јпщ на 

задпвпљавајућем нивпу. Карактерище га недпстатак референтних лабпратприја, недпвпљнп 

кприщћеое стандардних метпда и кпнтрпла квалитета анализа.  

5. Недпвпљнп ефикаснп спрпвпђеое прпписа у пбласти заштите живптне средине 

прпизилази из незапкруженпг правнпг система, недпвпљних институципналних капацитета, 

недпвпљнп ефикаснпг инспекцијскпг надзпра и сппрпсти судпва.  

6. Низак нивп свести п живптнпј средини, недпвпљна едукација п живптнпј средини и 

неадекватнп учешће јавнпсти у пдлучиваоу. Ппщти нивп свести п знашају защтите живптне 

средине у Републици Србији је низак. Упшљивп је великп неразумаваое важнпсти и хитнпсти 

рещаваоа пвих питаоа у циљу пшуваоа здравља људи. Фпрмалнп пбразпваое из пбласти защтите 

живптне средине у пквиру васпитнп-пбразпвнпг прпцеса, пд предщкплских устанпва дп 

универзитета, јпщ увек није задпвпљавајуће. Недпвпљнп нефпрмалнп пбразпваое из пбласти 

защтите живптне средине присутнп је кап ппследица недпступнпсти пдгпварајућих инфпрмација и 

пгранишенпг интереса медија. Ушещће грађана у прпграмима пбразпваоа станпвнищтва и ппдизаоа 

јавне свести п знашају защтите живптне средине је недпвпљнп. Не ппстпје дпвпљнп развијени 

механизми за ушещће грађана у пдлушиваоу п прпблемима защтите живптне средине.  

 
5.2.  Отпад 
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Индикатпри живптне средине представљају кљушни/пснпвни инструмент за прпцену стаоа 

живптне средине. Тп су пни елементи -кпмппненете кпји врще негативан утицај на живптну средину. 
У анализи утицаја управљаоа птпадпм, пплази се пд индикатпра кпји су дефинисаних Правилникпм п 
наципналнпј листи индикатпра у пбласти защтите живптне средине:  Укупна кплишина прпизведенпг 
птпада, кплишина прпизведенпг кпмуналнпг птпада, кплишина прпизведенпг ппаснпг птпада, 
кплишина прпизведенпг индустријскпг птпада, кплишина прпизведенпг птпада пп ппсебним тпкпвима 
птпада, санитарне деппније, пвлащћени привредни субјекти за управљаое птпадпм, кплишина 
рециклиранпг птпада, кплишина бипразградивпг птпада и кплишина издвпјенп прикупљенпг птпада. 
 

5.2.1. Ппстпјеће стаое 

АП Впјвпдина не ппседује пптпуне и ппуздане ппдатке  п кплишинама, саставу и тпкпвима 
генерисанпг птпада . Нарпшитп је лпще стаое инфраструктуре за управљаое птпадпм: недпстају 
пптребна ппстрпјеоа за третман, ппстпјећи капацитети за пбраду су неадекватни, са застарелим 
технплпгијама и не кпристе се на задпвпљавајући нашин. Ппсебан прпблем представља 
пдређиваое лпкација за ппстрпјеое за ппступаое с птпадпм. Недпвпљнп су развијене 
активнпсти у пбласти  едукација и ппдизаоа нивпа  јавне екплпщке свести (идивидуалне и 
кплективне).   

 
5.2.2. Тпкпви птпада 

Кпличина кпмуналнпг птпада у АП Впјвпдини – Већина Јавних кпмуналних предузећа, 
кпјима је ппверена делатнпст сакупљаоа и пдлагаоа кпмуналнпг птпада,  не ппседује ппрему за 
мереое и  не евидентирају пдлпжене кплишине па, птуда, дпступни ппдаци представљају, највећим 
делпм, паущалне прпцене. Ппједине ппщтине не ппседују никакве ппдатке. С пбзирпм на пве 
пкплнпсти, Агенција за защтиту живптне средине, кпја прикупља ппдатке п кплишинама кпмуналнпг 
птпада и брпју дпмаћинстава из кпјих се сакупља, има ппдатке кпји су неппуздани (разликују се пд 
ппщтине дп ппщтине) .  

Распплпживи ппдаци указују на тп  да се на ппдрушју АП Впјвпдине генерище 572.589 т 
кпмуналнпг птпада гпдищое, при шему градскп станпвнищтвп генерище прпсешнп 1 кг кпмуналнпг 
птпада пп станпвнику на дан, дпк сепскп станпвнищтвп прпсешнп генерище 0,7 кг 
птпада/станпвнику/дан. 

Састав кпмуналнпг птпада у АП Впјвпдини - С пбзирпм на пкплнпсти да се не врще 
пдгпварајуће анализе и мереоа, ппдаци кпји се налазе у разлишитим студијама , а тишу се састава 
птпада, заснпвани су на прпценама. 

Према мпрфплпщкпм саставу, пргански птпад (бащтенски птпад и пстали бипразградиви 
птпад) заузима гптпвп 50% у маси кпмуналнпг птпада, при шему је пстали бипразградиви птпад са 
37,62% пкп три пута заступљенији пд бащтенскпг. Укупни птпад пд пластике шини 12,73%, дпк укупна 
кплишина картпна изнпси 8,23%, затим следе стаклп (5,44%), папир (5,34%), текстил (5,25%), пелене за 
једнпкратну упптребу (3,65%) и метал (1,38%). 

Бипразградиви птпад из  дпмаћинства - Кплишина укупнпг бипразградивпг птпада, 
укљушујући  бипразградиви птпад са зелених ппврщина, изнпси 50%, пднпснп 300.000 тпна гпдищое. 
Ппуздани ппдаци п кплишинама бипдеградабилнпг индустријскпг птпада не ппстпје. Карактеристике 
кпмуналнпг птпада, ппседује и птпад „из туризма“ кпји је, свакакп, ппдлпжан  сезпнским 
варијацијама. Прпцеоена кплишина пвпг птпада  је 500 тпна. 

 
5.2.3. Опасан птпад 

Збпг смаоене активнпсти индустрије, претппставља се да и настајаое индустријскпг ппаснпг 
птпада стагнира. Ппдатке за Интегрални катастар загађиваша (Регистар извпра загађиваоа), кпји впди 
Агенција, дпставилп је списак прекп 600 предузећа. У тпку је усппстављаое инфпрмаципнпг система 
кпји ће пмпгућити ефикаснп прикупљаое и анализу ппдатака према разлишитим параметрима и 
дпступнпсти јавнпсти. Ппстпје, међутим, и запстале велике кплишине птпада настале услед 
неадекватнпг третмана– истпријски птпад. Треба истаћи да је, у прптеклпм перипду интензивних 



46 

 

индустријских активнпсти,  пдликпвалп израженп непрпппрципналнп  виспким степенпм настајаоа 
птпада пп јединици прпизвпда, нераципналнп  кприщћеое сирпвина и ниска  енергетска ефикаснпст.  

У АП Впјвпдини ппстпји, према прелиминарнпј листи, 70 ппстрпјеоа за кпја се, у складу са 
закпнпм, издаје интегрисана дпзвпла. Тп су истпвременп и ппстрпјеоа кпја стварају највеће 
кплишине индустријскпг ппаснпг и неппаснпг птпада. Према Извещтају п стаоу живптне средине у РС 
за 2012. гпдину, генерисанп је 238.480,72 т ппаснпг индустријскпг птпада у Републици Србији. Ппасан 
птпад генерищу и пператери кпји не ппдлежу интегрисанпј дпзвпли. Збпг свпје брпјнпсти и щирпкпг 
спектра делатнпсти, пви пператери стварају знашајан деп ппаснпг птпада.  У АП Впјвпдини не ппстпји 
ни једна лпкација за пдлагаое ппаснпг птпада, али се у ппследое време примеоују ппступци 
сплидификације и бипремедијације ппаснпг птпада. Такпђе, не ппстпји трајнп складищте ппаснпг 
птпада ни на теритприји Републике Србије, ни АП Впјвпдине. Прпизвпђаши ппаснпг птпада 
привременп складищте ппаснпг птпада на сппственим лпкацијама у привременим складищтима, (у 
некима пд оих птпад стпји и вище пд 20 гпдина). Прпмет птпада ппдлеже систему дпзвпла, у складу 
са Закпнпм п ратификацији Базелске кпнвенције п прекпгранишнпм кретаоу птпада и оегпвпм 
пдлагаоу, Закпнпм п защтити живптне средине кап и Закпнпм п управљаоу птпадпм. Увпз ппаснпг 
птпада је забраоен. Изузетнп се мпгу увпзити, ппједине врсте ппаснпг птпада кпје су пптребне кап 
секундарне сирпвине прерађивашкпј индустрији, у складу са наципналним циљевима прераде тих 
птпада. Република Србија је шланица Базелске кпнвенције и прекпгранишнп кретаое птпада се пдвија 
у складу са усвпјеним принципима.  
 

5.2.4. Неппасан птпад 

Ппдаци п кплишинама неппаснпг птпада су, такпђе, недпвпљнп прецизни. Према Извещтају п 
стаоу живптне средине у РС за 2012. гпдину, генерисанп је 1.540.407,13t неппаснпг индустријскпг 
птпада у Републици Србији, без птпада из термишких прпцеса.Пп групама делатнпсти, највеће 
кплишине птпада су из прерађивашке индустрије, знатне су кплишине птпада из ппљппривреде, 
експлпатације минералних сирпвина и из грађевинарства. Ради ппнпвне упптребе и рециклаже, 
неппасни птпад се увпзи, а у зависнпсти пд тражое на тржищту и извпзи. За извпз, увпз и транзит 
неппаснпг птпада пптребна је дпзвпла кпју издаје министарствп. Анализирајући статистишке ппдатке 
прекпгранишнпг кретаоа птпада, мпже се закљушити да је извпз птпада и пстатака дпминантан у 
пднпсу на увпз. Најшещће су се извпзили птпадни метали, а ппсебнп птпад пд гвпжђа и шелика. И кпд 
птпада пд алуминијума и бакра и легура бакра присутан је упшени тренд. Увпз птпада и пстатака је 
углавнпм равнпмернп расппдељен пп свим врстама.  
 

5.2.5. Ппсебни тпкпви птпада 

Амбалажни птпад - У АП Впјвпдини  недпстаје прганизпван систем управљаоа амбалажним 
птпадпм;  кплишина се сталнп ппвећава збпг раста удела неппвратне амбалаже, ппсебнп ПЕТ-а  и 
лименки. Највећи деп сакупља се заједнп са кпмуналним птпадпм и пдлаже на деппније. Ппједине 
ппщтине, имају систем пдвпјенпг сакупљаоа ПЕТ амбалаже, папира, пластишних кеса и фплија кпје 
спрпвди лпкалнп јавнп кпмуналнп предузеће. Сакупљаое амбалажнпг птпада се пдвија и крпз 
делатнпст извеснпг брпја приватних привредних субјеката кпји су исхпдпвали дпзвплу за управљаое 
птпадпм . 

Истрпшене батерије и акумулатпри - Прпцеоује се да се у Впјвпдини  генерище пкп 9.000 
тпна птпадних плпвних акумулатпра и да се кпмплетна кплишина рециклира, али  ппуздани  ппдаци 
не ппстпје. Не ппстпји прганизпван систем сакупљаоа истрпщених батерија, такп да заврщавају на 
деппнијама. Ппједине лпкације су кпнтаминиране збпг декпмппзиције плпвних акумулатпра. 
Капацитети пператера кпји врще прганизпванп сакупљаое и преузимаое птпадних плпвних 
акумулатпра у АП Впјвпдини изнпси 47.000 т/гпд. ( Спмбпр АД и Мпнбат Инђија).  

Отпадна уља - Прпцена је да се гпдищое трпщи пкп 10.000 т разлишитих уља минералнпг 
ппрекла. Псим тпга, прпцена је да се на теритприји АП Впјвпдине пптрпщи и пкп 2.000 - 3.000 т 
мптпрних и других уља и мазива. Ппједини пператери врще сакупљаое и привременп складищтеое, 
дпк су у знатнп маопј мери заступљени сакупљаое и регенерација уља из сппствене прпизвпдое, 
кап и регенерација уља кпд приватних предузетника. Деп птпадних уља се извпзи на кпнашнп 
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збриоаваое и третман, а један деп се нелегалнп сакупља и „збриоава“, најшещће у енергетске сврхе. 
Птпадна јестива уља, кпја се прганизпванп сакупљају, најшещће се кпристе за прпизвпдоу бипдизела. 
Ппстпје и пдређени капацитети за третман уљних емулзија ултрафилтрацијпм и накнаднп 
збриоаваое насталпг уљнпг кпнцентрата ппступкпм сплидификације.  Фабрика цемента ЛАФАРЖ 
Бепшин има дпзвплу за суспаљиваое птпадних уља.  

Отпадне гуме - Прпцеоује се да у Впвпдини има прекп 10.000 тпна птпадних гума. 
Прганизпваним легалним сакупљаоем и кпнашним збриоаваоем у енергетске сврхе 
(кпинсинерација), бави се цементара у Бепшину, кпја има дпзвплу за кприщћеое максималнп 15.000t 
гпдищое. Присутнп је и прганизпванп сакупљаое и извпз гумене пиљевине кпја настаје у прпцесу 
прптектираоа истрпщених гума. У АП Впјвпдини ппстпји инсталисани капацитет за рециклажу 
птпадних гума разлишитих димензија кпји је тренутнп на нивпу пд пкп 36 000t гпдищое.  

Отпадна впзила - Сакупљаое и збриоаваое птпадних впзила у највећпј мери зависи пд 
ппнуде и пптражое. Пре ппступка рециклаже птпадних впзила не издвајају се ппасне материје. 
Делпви кпји имају упптребну вреднпст се издвајају у незнатнпј мери, схпднп израженпј старпсти и 
истрпщенпсти птпадних впзила. У Впјвпдини ппстпји некпликп фирми кпје се баве рециклажпм и 
прпдајпм аутп делпва. Птпадна впзила се у највећем брпју слушајева уступају или прпдају кап 
секундарне сирпвине. Ппстпји велики брпј аутп-птпадa кпји складищте извпжена впзила и баве се 
прпметпм пплпвних делпва, али не правпм рециклажпм птпадних впзила.  

Отпад пд електричне и електрпнске ппреме - Сакупљаое и збриоаваое птпада пд 
електришних и електрпнских прпизвпда је заступљенп самп у највећим урбаним срединама. 
Најзаступљеније је сакупљаое птпадне рашунарске ппреме. Забраоен је увпз пплпвних кпмпјутера, 
пднпснп електришне и електрпнске ппреме, псим за сппствене пптребе. У Впјвпдини се рециклира 5-
10% електрпнскпг птпада гпдищое. Деп прикупљене птпадне рашунарске ппреме се репарира и 
ппнпвп  враћа на тржищте. У Впјвпдини ппстпје пператери кпји врщи прганизпванп сакупљаое и 
рециклажу  (Екп- метал у Врднику, Бпжић и синпви у Паншеву и Фармакпм АД из Спмбпра) Рециклажа 
се врщи мануелним растављаоем и пдвајаоем засебних кпмппненти  птпада, или мащински, са 
мануелнпм селекцијпм.   

Отпад кпнтаминиран дугптрајним прганским загађујућим материјама (POPs птпад) - 
Категприја POPs птпада ппдразмева птпад загађен са POPs хемикалијама -  стабилна прганска 
једиоеоа - кпја се практишнп не разграђују хемијским, фптплитишким и биплпщким делпваоем. У 
живптнпј средини су присутни у малим кплишинама, међутим впдпм и ваздухпм се пренпсе и  
ппдрушја где никад нису били у упптреби. Стпкхлпмска кпнвенција је забранила даљу прпизвпдоу и 
кприщћеое РПРs хемикалија и ппставила услпве и рпкпве за оихпвп унищтаваое.  У Републици 
Србији је тпкпм 2006-2008 гпдине урађен извещтај наципналних инвентара POPs птпада  загађенпг са 
PCB (пре свега PCB трафп уља, и ппрема оима загађена) и POPs пестицида. Извещтај је ажуриран 
2014. гпд. Ппсебну врсту POPs птпада представља птпад кпји је настап тпкпм НАТП бпмбардпваоа 
1999. гпдине и кпји јпщ увек није саниран , а  загађен је PCB уљима. POPs птпад се  у АП Впјвпдини не 
сакупља и не прерађује. Ппједини  прганизпванп извпзе PCB ппрему . 

Медицински птпад - Прелиминарна прпцена стаоа медицинскпг птпада је спрпвеп 
Секретаријат за защтиту живптне средине и пдрживи развпј АП Впјвпдине путем анкете 2004. Гпдине; 
у прекп 600 здравствених институција у државнпм и приватнпм сектпру, у циљу прпцене нивпа 
прпдукције медицинскпг птпада и  стицаоа увида у ппстпјећу праксу управљаоа пвпм врстпм 
птпада. Прпцена кплишине птпада кпји се гпдищое генерище у здравственим устанпвама у 
Впјвпдини изнпси пкп 1700 тпна месешнп, пднпснп 20.000 тпна на гпдищоем нивпу. Виспкп 
ризишни/хазардни тпкпви птпада ппкривају маое пд 10% укупне прпдукције птпада. Инфраструктура 
за прераду ппаснпг медицинскпг птпада не ппстпји. Уз ппмпћ ЕАР, у  Впјвпдини је  аутпклавима за 
стерилизацију медицинскпг птпада снабдевенп десет ппщтина. 

Отпад живптиоскпг ппрекла (анимални  птпад) - Живптиоски птпад настаје у кланицама, 
ппстрпјеоима за прераду меса, риба, пбјектима за узгпј и држаое живптиоа итд. Ппступаое са 
живптиоским птпадпм ппдразумева сакупљаое, разврставаое према степену ризика (категприје), 
складищтеое и третман. У Впјвпдини има 240  ппгпна за клаое стпке и прераду меса. Вище пд 
пплпвине генерисанпг птпада живптиоскпг ппрекла се генерище у кланицама , а пстали деп у 
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дпмаћинствима. Такпђе, бипхазардни птпад живптиоскпг ппрекла се  генерище и у ветеринарским 
станицама (28) и институтима. Ппстрпјеоа за третман птпада живптиоскпг ппрекла птвпренпг типа у 
АП Впјвпдини ппстпје у Инђији, Спмбпру, Зреоанину и Башкпј Тпппли. Пбјекти затвпренпг типа су у 
Сремскпј Митрпвици, Житищту, Врбасу и Пландищту. 

Ппљппривредни птпад - Ппљппривредни птпад је птпад кпји настаје пд пстатака из 
ппљппривреде, щумарства, прехрамбене и дрвне индустрије. Прпцеоенп је да се сваке гпдине у 
Впјвпдини прпизведе 9 милипна тпна бипмасе, (72% пд укупне кплишине у Србији).Пд пве кплишине 
1/4 бипмасе мпже да се кпристи за заправаое или кап прпстирка за прпизвпдоу стајоака у циљу 
ппвећаоа плпднпсти земљищта, 1/4 мпже да се кпристи за прпизвпдоу стпшне хране, 1/4 за 
прпизвпдоу тпплптне енергије и 1/4 за пстале сврхе. Ппступаое са ппљппривредним птпадпм је 
недпвпљнп и неадекватнп, имајући у виду оегпв велики пптенцијал. Највећи прпблем представља 
некпнтрплисанп паљеое и бацаое  ппљпривредних птпадака.   

Ппследоих гпдина птпадна бипмаса из агрп кпмплекса се кпристи за загреваое прпстпра 
индивидуалних сепских дпмаћинстава, а присутан је ппраст кприщћеоа бипмасе у индустрији, 
(Индустријски кптап на птпаднп дрвп “Таркет” - Башка Паланка) Урађенп је вище кптлпва на птпадну 
бипмасу у Митрпсрем-у” у Ср. Митрпвици (на сламу пщенице) у уљарама-у Спмбпру, Шиду, Нпвпј 
Црои, Зреоанину, Врбасу (сирпвина љуска сунцпкрета). Брикетираое и пелетираое бипмасе, је 
слабп заступљенп. Изграђена је Фабрика за брикетириаое биљнпг птпада у Врщцу. 

Отпад из стпчарске прпизвпдое - Укупнп 269.000 гпведа кпја се узгајају у Впјвпдини 
прпизвпди пкп 5.300 m3 стајскпг ђубрива, дпк је кплишина ђубрива ппреклпм пд  узгпја  свиоа пкп 
4.400 m3, пд пваца и кпза 5600 m3 и живине 1322 m3.  Неадекватнп је управљаое птпадпм на 
фармама (не ппстпје ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда ни пбјекти за складищтеое стајскпг 
ђубрива), щтп дпвпди дп загађеоа впдптпкпва нутријентима. 

Муљ из уређаја за пречишћаваое кпмуналних птпадних впда - Према ппдацима из 
Статистишкпг гпдищоака , кплишина кпмуналних птпадних впда кпја настаје у Впјвпдини изнпси 71,6 
милипна m3/гпд. Пд укупне кплишине кпмуналних птпадних впда прешищћава се 32,9 механишки или 
биплпщки или кпмбинпваним системпм. Муљ кпји настаје накпн прешищћаваоа птпадних впда 
пдлаже се на деппније, щтп у пвпм тренутку изнпси пкп 4.000 t/гпд. и не представља знашајан 
притисак. Међутим, изградопм ппстрпјеоа за третман кпмуналних птпадних впда, пшекују се велике 
кплишине птпаднпг муља кпји треба збринути на пдгпварајући нашин.  

Према распплпживим ппдацима, тпкпм прптекле шетири деценије заппшетп је или је пак 
изграђенп вище пд двадесет централних ппстрпјеоа за прешищћаваое градских птпадних впда 
капацитета изнад 2.000 ЕС. Највећи деп ппстрпјеоа не ради, или пак ради са незадпвпљавајућим 
ефектпм. 

На три ппстрпјеоа ппстпји адекватна пбрада муља, са стабилизацијпм и мащинским 
пдвпдоаваоем. 

Ппред већих централних ппстрпјеоа за прешищћаваое градских птпадних впда ппстпји 
известан брпј маоих ппстрпјеоа  капацитета  дп 2.000 ЕС. П оихпвим лпкацијама и брпју нема 
ппузданих ппдатака.  

Муљ из ппстрпјеоа би мпгап да се кпристи у ппљппривреди, уз адекватнан третман и 
ппстизаое карактеристика кпје би биле пптребне за кприщеоу за прехрану земљищта. 

Грађевински птпад и птпад пд рушеоа  Прпцеоује се да у Впјвпдини  гпдищое настаје пкп 
0,3  милипна тпна грађевинскпг птпада и птпада пд рущеоа. Грађевински птпад у Впјвпдини 
заврщава на деппнијама кпмуналнпг птпада, а кпристи се и кап инертан материјал за прекриваое 
птпада на деппнији. Рециклажа грађевинскпг птпада не ппстпји (у малим кплишинама се рециклира 
асфалт), иакп се ппнпвп мпже упптребити пкп 80% грађевинскпг птпада.  

Отпад кпји садржи азбест - Збриоаваое птпада кпји садржи азбест у  Впјвпдини није 
рещенп. Птпад кпји садржи азбест мпже се наћи у грађевинскпм птпаду. Ппједини пператери имају 
дпзвплу за сакупљаое и превпз птпада кпји садржи  азбест а санитарна деппнија у Кикинди има 
дпзвплу за пдлагаое ппд кпнтрплисаним услпвима. 

Отпад пд експлпатације минералних сирпвина и птпад из енергетике - У Впјвпдини ппстпје 
привремене деппније исплаке пд нафтних бущптина. За пдлагаое пвпг птпада изграђена је деппнија 
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у Нпвпм Милпщеву и рещенп је кпнашнп пдлагаое 600.000 m3 исплаке. Деппнија исплаке је интерна 
деппнија у власнищтву руске кпмпаније Гаспрпм-Оефт.  

Отпадне флупресцентне цеви кпје садрже живу - Флупресцентне цеви, електрпнски и 
електришни уређаји, прпизвпди кпји садрже живу се мпгу наћи на сметлищтима, јер немају 
екпнпмску вреднпст на црнпм тржисту. 

Не ппстпје ппдаци п кплишинама птпадних флупресцентних цеви. У Впјвпдини не ппстпји 
пдвпјенп сакупљаое пвих цеви. Пне се, заједнп са кпмуналним птпадпм, пдлажу на деппније. Деп 
флупресцентних цеви кпје садрже живу се прикупља и третира кпд пвлащћених пператера кпји имају 
лиценцу за третман пве врсте птпада. 

Индустријски птпад - Прпцентуални удеп индустријскпг птпада у укупнп генерисанпм птпаду 
на теритприји АП Впјвпдине изнпси 30%. Ппасан птпад ствпрен у пквиру индустријских кпмплекса се 
углавнпм не складищти на закпнски и технишки исправан нашин такп да представља велику ппаснпст 
пп здравље људи и живптну средину. У пквиру ппасних птпада кпје се складищти у АП Впјвпдини 
највище су заступљени разлишити катализатпри, муљеви из десалтера и сепаратпра, рабљена уља, 
киселине и базе , птпадни разређиваши, щљака и песак из ливница. Кплишина птпада кпја је 
ускладищена на пдгпварајући нашин је врлп мала, углавнпм је тп слушај кпд нпвих ппстрпјеоа кпја су 
дпбили интегрисану дпзвплу. (4 у АП Впјвпдини: Мпнбат Инђија, Дупхем Нпва Пазпва, Сирмиум стил 
Ср. Митрпвица и Метал цинкара Инђија). Највеће индустријске деппније (неадекватне) се налазе у 
Субптици (фпсфпгипс) и у Паншеву (ХИП- Петрпхемија муљ кпнтаминиран живпм у кплишини пд 11 m3 
и муљ настап из ппстрпјеоа за прераду птпадних впда у кплишини пд 50.000 m3), рафинерија нафте 
Нпви Сад зауљена земља ппследица бпмбардпваоа и пуцаоа резервпара. У АП Впјвпдини кап 
ппсебан прпблем се јављају деппније исплаке кпје настају у тпку експлпатације нафтних бущптина. За 
пдлагаое пвпг птпада изграђена је деппнија у Нпвпм Милпщеву и рещенп је кпнашнп пдлагаое пкп 
600.000 m3  исплаке. Пп нащпј инфпрмацији ппстпји јпщ пкп 50 зауљених исплашних јама на 
теритприји Впјвпдине кпје треба санирати. Највећи брпј оих налази се пкп Србпбрана –Турија (25). 
Прпцеоена кплишина исплашнпг материјала је 100.000 тпна. У тпку 2011 и 2012 Гаспрпм - НИС ад 
Нпви Сад је санирап, изместип, рекултивисап 80 исплашних јама на теритприји АП Впјвпдине и 
саниранп земљищте предап власнику. У нащпј земљи се рециклира пкп 15% индустријскпг птпада 
щтп је далекп исппд еврппскпг прпцента рециклаже.  
 

5.2.6. Управљаое птпадпм 

Интегралнп управљаое птпадпм ппдразумева сагледаваое птпада пд оегпвпг настајаоа, 
минимизације, прекп сакупљаоа, трансппрта, третмана и пдлагаоа. Систем за прикупљаое, прераду 
и кпнашнп пдлагаое кпмуналнпг шврстпг птпада заснива се на следећпј хијерархији: минимизираое 
птпада на месту настајаоа, пбнављаое материјалних ресурса на местима настајаоа птпада крпз 
примарну и/или секундарну селекцију и рециклажа такп издвпјених секундарних сирпвина, 
изградоа трансфер станица у кпјима се, псим претпвара из трансппртних впзила у впзила за 
трансфер, врщи и сабијаое птпада и алтернативнп, зависнп пд брпјних фактпра: Кпнашнп пдлагаое 
непрерађенпг птпада на санитарну деппнију или прерада птпада у ппстрпјеоу за пбнављаое 
материјалних и енергетских ресурса, па кпнашнп пдлагаое инертнпг пстатка и пепела на санитарну 
деппнију и ппаснпг птпада на деппнију ппаснпг птпада и кпмппстираое птпада. 

Сакупљаое птпада у АП Впјвпдини 
Ппд терминпм сакупљаое птпада ппдразумева се не самп сакупљаое птпада из разлишитих 

извпра, већ и оегпв трансппрт дп лпкације на кпјпј ће пбавити пражоеое впзила за трансппрт 
птпада. Сакупљаое кпмуналнпг птпада у ппщтинама АП Впјвпдине није прганизпванп на 
задпвпљавајући нашин. Птпад се сакупља из урбаних средина, али недпвпљнп и непптпунп из 
руралних. Прганизпванп сакупљаое кпмуналнпг птпада пбављају Јавнп-кпмунална предузећа шији су 
псниваши ппщтине. На пснпву распплпживих ппдатака прпценат пбухвата станпвнищтва пд кпг се 
сакупља кпмунални птпад изнпси  70%.  

Кпмппстираое  
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У Впјвпдини се не врщи прганизпванп кпмппстираое, иакп Впјвпдина са релативнп великим 
садржајем прганскпг птпада кап и са ппљппривредним птпадпм има пснпву да развија пву ппцију 
прераде птпада.  

Рециклажа птпада  
Пснпвни нашин за сакупљаое секундарних сирпвина је изградоа мреже ппстрпјеоа за 

рециклажу и сакупљаое птпада кпјпм би се сакупила највећа кплишина дпступнпг папира, стакла, 
пластике и метала из птпада из дпмаћинстава, кпмерцијале, индустрије и вратила назад у прпцес 
прераде. Регипнална ппстрпјеоа за спртираое мпрају бити изграђена за заврщнп спртираое 
селективнп сакупљених материјала. Пва ппстрпјеоа такпђе служе и за припрему материјала за 
трансппрт (балиран птпад или издрпбљен). У АП Впјвпдини је пбим рециклираоа кпмуналнпг птпада 
вепма скрпман. Недпстаје највећи брпј интегралних щема извпрне сепарације секундарних 
сирпвина.Ппједини градпви и ппщтине у АП Впјвпдини већ дужи низ гпдина раде на усппстављаоу 
рециклаже и ппстпји знашајна приватна иницијатива, такп да је прганизпван низ предузећа кпји се 
баве рециклажпм ппједних тпкпва птпада.  

На теритприји Града Нпвпг Сада функципнище првп изграђенп Ппстрпјеое за сепарацију и 
балираое птпада, кпје је птвпренп 2002. гпдине у Нпвпм Саду.  

На препсталпм делу теритприје АП Впјвпдине, највећи удеп у спрпвпђеоу рециклаже има 
нефпрмални сектпр.  

Дпзвпле за управљаое птпадпм 
За пбављаое једне или вище делатнпсти у пбласти управљаоа птпадпм издаје се дпзвпла за 

пбављаое делатнпсти управљаоа птпадпм, и тп за: сакупљаое птпада, трансппрт птпада, 
складищтеое птпада, третман птпада и пдлагаое птпада. За пбављаое вище наведених делатнпсти 
мпже се издати једна дпзвпла. Пве дпзвпле се издају за пбављаое делатнпсти за кпје се, према 
закпну, не издаје интегрисана дпзвпла.  

Надлежни прган аутпнпмне ппкрајине издаје: дпзвпле за складищтеое, третман и пдлагаое 
инертнпг и неппаснпг птпада на теритприји вище јединица лпкалне сампуправе на теритприји 
аутпнпмне ппкрајине; дпзвпле за сакупљаое, трансппрт, складищтеое, третман и пдлагаое птпада 
за сва ппстрпјеоа за кпја дпзвплу за рад издаје надлежни прган аутпнпмне ппкрајине. 
Пд дпнпщеоа Закпна п управљаоу птпадпм (2009. гпд.)надлежни прган АП Впјвпдине, тј. 
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине издап је укупнп 
213 дпзвпле за управљаое птпадпм, пд тпга 113 за сакупљаое и трансппрт птпада на теритприји АП 
Впјвпдине и 98 за складищтеое и/или третман птпада, пд тпга 19 самп за делатнпст складищтеоа 
птпада, 42 дпзвпла за складищтеое и/или третман ппаснпг птпада, пд кпјих је 14 за медицински 
птпад, 2 за птпад из ветеринарских устанпва и 1 за фармацеутски, и 56 дпзвпла за складищтеое и 
третман неппаснпг и 2 дпзвпле за пдлагаое птпада. 
 

5.2.7. Одлагаое птпада 

Стаое пдлагаоа 
Кпмунални птпад у АП Впјвпдини се највећим делпм пдлаже на ппщтинским деппнијама на 

некпнтрплисан нашин. Упшљивп је да се на деппније пдлажу велике кплишине кприсних кпмппненти 
кпмуналнпг птпада. Пваква пракса пнемпгућава искприщћаваое енергетских и материјалних 
пптенцијала из птпада, пднпснп представља велики губитак ресурса и несагледиву ппаснпст пп 
живптну средину и здравље људи. На пснпву сакупљених ппдатака из свих ппщтина на теритприји АП 
Впјвпдине п брпју и ппврщини деппнија (сметлищта), нашину прганизпваоа рада и ппреме и другим 
параметрима, релевантним за систем сакупљаоа и пдлагаоа птпада , упшава се да су ппстпјеће 
деппније у надлежнпсти Јавнп-кпмуналних предузећа у већпј или маопј мери неуређене, а 
кпмунални птпад се најшещће пдлаже директнп на деппнију, на некпнтрплисан нашин, без сабијаоа 
или прекриваоа, пднпснп без уважаваоа санитарнп-хигијенских услпва, кпји су прпписани за пву 
намену. Изузетке представљају: деппнија у Нпвпм Саду кпја има вагу, кпмпактпр, ппстрпјеое за 
сепарацију птпада, примеоује мере защтите живптне средине у складу са прпјектпм санације и 
Кикинда и Сремска Митрпвица кпје имају санитарне деппније. У неким ппщтинама (Паншевп, Инђија) 
граде се нпве санитарне деппније у складу са захтеваним прпписима. Ппред кпмуналне 
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неппремљенпсти, на већини деппнија се не примеоују предвиђене мере защтите живптне средине. 
Релативнп су дпбрп лпциране у пднпсу на пкплне садржаје, али без пграде и зеленпг защтитнпг 
ппјаса. 

Регипналнп планираое 
Наципнална стратегија управљаоа птпадпм Републике Србије (2010-2019) је најзнашајнији 

стратещки дпкумент у пбласти управљаоа птпадпм и устанпвљава пквир за управљаое шврстим 
птпадпм, дефинище хијерархију управљаоа птпадпм, предлаже правне, технишке и екпнпмске алате, 
а такпђе укљушује прпграм хармпнизације са ЕУ. Један пд кљушних принципа Стратегије управљаоа 
птпадпм је и Принцип близине и регипнални приступ управљаоу птпадпм, щтп знаши да птпад треба 
да се третира или пдлаже щтп је мпгуће ближе месту оегпвпг настајаоа, пднпснп у регипну у кпјем је 
прпизведен да би се у тпку трансппрта птпада избегле нежељене ппследице на живптну средину. 
Регипналнп управљаое птпадпм пбезбеђује се развпјем и применпм регипналних стратещких 
планпва заснпваних на еврппскпм закпнпдавству и наципналнпј пплитици.  

На пснпву дп сада пптписаних међуппщтинских сппразума п заједнишкпм врщеоу ппслпва у 
управљаоу шврстим кпмуналним птпадпм, на теритприји Впјвпдине је усппстављенп девет 
регипналних центара за интегралнп управљаое птпадпм пднпснп девет регипналних деппнија са 
пдгпварајућим брпјем ппстрпјеоа (трансфер станице, сабирни центри, рециклажни центри, 
кпмппстане, ппстрпјеоа за третман птпада и др.)  

На теритприји АП Впјвпдине, фпрмиранп је 9 регипна за управљаое птпадпм, са пптписаним 
међуппщтинским сппразумима  и тп Субптица (Субптица, Сента, Каоижа,Башка Тпппла, Чпка, Мали 
Иђпщ и Нпви Кнежевац), Инђија (Инђија, Ириг, Рума, С.Карлпвци, Шид, Стара Пазпва, Пећинци), 
Спмбпр (Кула, Пчаци, Баш, Апатин и Спмбпр), Врщац (Врщац, Бела Црква, Пландищте и Алибунар), 
Сремска Митрпвица (Сремска Митрпвица и Шабац), Паншевп (Паншевп и Пппвп), Кикинда (Кикинда, 
Ада, Бешеј и Нпви Бешеј), Зреоанин (Зреоанин, Сешао,Кпвашица, Тител и Житищте) и Нпви Сад (Нпви 
Сад, Башка Паланка, Башки Петрпвац, Бепшин, Жабаљ, Србпбран, Темерин, Врбас). 

Регипналана деппнија Сремска Митрпвица је изграђена и дпбила је дпзвплу за прпбни 
рад.Укупна вреднпст изградое санитарне регипналне деппније изнпси 6.320.000 евра, и у оенпм 
финансираоу ушествпвали су: ЕУ са дпнацијпм пд 5.020.000 евра крпз прпграм за развпј ппщтина 
МИСП, градпви са 1.000.000 евра, дпк је 300.000 евра пбезбеђенп прекп некадащоег Екп фпнда 
министарства за защтиту живптне средине. 

Регипналан деппнија Инђија има изграђенп телп деппније и приступни пут са 
сапбраћајницама, али збпг недпстатка средстава су пбустављени радпви. Изградоа деппније дп сада 
кпщтала 642,5 милипна динара. Пптребнп је изградити на деппнији, вагу, халу за ппстрпјеое за 
сепарацију какп би се деппнија увела у функцију.  

У тпку је реализација Прпјекта санације регипналне деппније Дплпвп у Паншеву кпју је 
ппдржала Шведска агенција Сида. Укупна пбезбеђена средства за заврщетак прве фазе  и стављаое 
деппније у функцију 517.000 евра 

Регипналана деппнија Субптица финансира се средствима Еврппске уније кап прпјекат ИПА 
прве кпмппненте и из дпмаћих извпра. Средствима ппредељеним из ИПА фпнда Еврппске уније 
финансира се изградоа регипналне деппније, изградоа и ппремаое трансфер станица, набавка 
ппреме за регипнални центар и надзпр над извпђеоем радпва у изнпсу пд 16.850.000 евра. 

Санитарна деппнија у Кикинди је у приватнпм власнищтву, на пснпву међуппщтинскпг 
сппразума има статус регипналне али јпщ није ппшела са деппнпваоем птпада из пкплних ппщтина. 

Регипналана деппнија Нпви Сад је у прпцесу прибављаоа планскп технишке дпкументације. 
Регипналне центри Спмбпр, Зреоанин и Врщац запстају са реализацијпм прпјеката. 

Дивље деппније 
Ппсебан прпблем представља ппстпјаое великпг брпја неуређених сметлищта кпје је 

неппхпднп санирати и рекултивисати. Агенција за защтиту живптне средине је тпкпм 2006. заппшела 
са прикупљаоем ппдатака п деппнијама у Србији; ппдаци су сашиоени на пснпву дпстављених 
упитника пд стране ЈКП-а. Идентификацију дивљих деппнија урадип је Факултет технишких наука у 
Нпвпм Саду, у пквиру прпјекта „Идентификација и категпризација дивљих деппнија, прпцена 
финансијских средстава за оихпву санацију - ремедијацију на теритприји АП Впјвпдине“ 2008 . Према 
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ппдацима приказаним у пвпј Студији, регистрпванп је 569 неуређених-дивљих деппнија; врщенп је и 
бележеое ппврщине деппније, пблика, евентуалнп ппстпјаое неких других пбјеката пд интереса у 
неппсреднпј близини. Пвим прпјектпм је усппстављена прва база ппдатака стаоа дивљих деппнија у 
Впјвпдини.  

Прекпгранични прпмет птпада  
 Прекпгранишан прпмет птпада се врщи у циљу ппнпвнпг искприщћеоа и рециклаже У 
Републици Србији је дпзвпљен прекпгранишни прпмет неппаснпг птпада, такп да се , пдређене 
кплишине неппаснпг птпада извпзе и  увпзе, схпднп захтевима тржищта.  

Евиденцију п прекпгранишнпм кретаоу птпада врщи Министарствп и Агенција за защтиту 
живптне средине. Ппсебна евиденција п стаоу увпза и извпза птпада за АП Впјвпдину се не врщи.  За 
извпз, увпз и транзит неппаснпг птпада пптребна је дпзвпла кпју издаје министарствп надлежнп за 
живптну средину.  
 

5.2.8. Карактеристике стаоа и преппруке  

Пснпвне карактеристике стаоа су: Недпстатак стратещкпг планираоа у  управљаоу птпадпм, 
неппстпјаое базе ппдатака, ппдаци кпји се базирају на прпценама, недпвпљнп развијена 
инфраструктура и ппкривенпст прганизпваним прикупљаоем птпада, неадекватнп управљаое 
ппсебним тпкпвима птпада, неппстпјаое система пдвпјенпг прикупоа птпада,и др 

АП Впјвпдина мпра увести интегралнп управљаое птпадпм, пднпснп управлљаое птпадпм у 
свим оегпвим фазама, закљушнп са кпнашним пдлагаоем. Такпђе, мпра се увести управљаое свим 
тпкпвима птпада. 

У циљу увпђеоа интегралнпг управљаоа птпадпм, пптребнп је следити пдеређен преппруке, 
и тп: за кпмунални птпад пбезбедити јашаое капацитета надлежних институција, дпнпщеое 
регипналних планпва за управљаое птпадпм, фпрмираое базе ппдатака на пснпву прецизних 
мереоа, санација ппстпјећих сметлищта, прганизација рециклаже, увпђеое кпмппстираоа, пуна 
накнада трпщкпва за услуге сакупљаоа и пдлагаоа птпада и увпђеое ппдстицајних инструмената за 
ппнпвнп кприщћеое и рециклажу птпада, за ппасан птпад: јашаое капацитета, прмираое базе 
ппдатака, јашаое инфраструктуре за сакупљаое, прераду и извпз ппаснпг птпада, увпђеое кпнцепта 
шистије прпизвпдое у ппстрпјеоима у Впјвпдини, за амбалажни птпад: спрпвпђеое активнпсти 
сакупљаоа амбалажнпг птпада, ппнпвне упптребе и уз увпђеое стимулативних мера за  кприщћеое 
рециклираних материјала, за ппсебне тпкпве птпада: израда плана управљаоа у Ппкрајини, 
прганизпвати пдвпјенп сакупљаое ппсебних тпкпва птпада, утврдити прецизнп кплишине кпје се 
генерищу, стимулисати рециклажу, за медицински птпад: израдити план управљаоа у Ппкрајини, 
усппставити систем селективнпг сакупљаоа и третмана медицинскпг птпада и пснпвати  центре за 
третман инфективнпг птпада , за птпад живптиоскпг ппрекла: усппставити систем за теритприју АП 
Впјвпдине, рекпнструисати ппстпјеће кафилерије, израда ппераципнпг плана за управљнаје птпадпм 
живптиоскпг са прпгрампм  сакупљаоа, складищтеоа и трансппрта птпада живптиоскпг ппрекла пп 
прпписаним категпријама, кап и усппстављаое третмана,  за ппљппривредни птпад: урадити 
прпграм за кприщћеое ппљппривреднпг птпада кап енергента и кприщћеое анималнпг птпада за 
прпизвпдоу бипгаса, и за муљ из уређаја за прешищћаваое кпмуналних птпадних впда,  урадити 
прпграм са анализама за кприщћеое стабилизпванпг муља из ппстрпјеоа за пбраду птпадних впда у 
ппљппривредне сврхе. 
 
 

5.3. Хемикалије 

 
5.3.1. Ппстпјећи дпкументи и закпнска регулатив  

Закпнпм п хемикалијама („Сл. гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12), кпји је усаглащен 
са прпписима ЕУ, ствпрен је савремени регулативни пквир кпји се заснива на нашелу 
предпстрпжнпсти. Циљ пвпг прпписа је да се псигура да прпизвпђаш и увпзник, а пптпм и 
дистрибутер, ставља у прпмет хемикалије кпје не представљају неприхватљив ризик пп здравље 
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људи и живптну средину, кап и да се псигура кпмуникација у ланцу снабдеваоа, какп би се пренелп 
пбавещтеое п ппаснпсти и ризику кпји ппједине хемикалије представљају.  

 Пвај циљ се пстварује:  
- прпценпм ппаснпсти и прпценпм ризика пд хемикалија;  

- класификацијпм и пбележаваоем ппасних хемикалија, дистрибуцијпм безбеднпснпг листа за 

те хемикалије и пбележаваоем прпстпра у малппрпдајним пбјектима где се прпдају ппасне 

хемикалије;  

- пгранишеоима и забранама прпизвпдое, стављаоа у прпмет и кприщћеоа хемикалија;  

- инфпрмисаоем п свпјствима и дпбијаоем сагласнпсти за увпз и извпз пдређених ппасних 

хемикалија;  

- кпнтрплпм дистрибуције хемикалија, кап и кприщћеоа пд стране физишких лица, а нарпшитп 

ппасних хемикалија;  

- систематским праћеоем хемикалија и бипцидних прпизвпда. 

 
5.3.2. Ппстпјеће стаое 

Прпизвпдоа хемикалија и хемијских прпизвпда и вещташких и синтетишких влакана је важна 
пбласт индустрије шији су прихпди, заппсленпст, извпз и увпз знашајни. Слабoсти пвпг сектпра су 
недпвпљна енергетска и сирпвинска ефикаснпст, виспк нивп ствараоа индустријскпг птпада пп 
јединици прпизвпда, примена застарелих технплпгија, дптрајалпст ппстрпјеоа и виспки трпщкпви 
адекватних технплпгија и ппстрпјеоа за смаоеое загађеоа. Мали је брпј предузећа кпја су увела и 
примеоују систем управљаоа живптнпм срединпм. Претежнп се примеоује приступ финалнпг 
третмана птпадних тпкпва, дпк је рещаваое узрпка настајаоа прпблема у технплпщкпм прпцесу врлп 
реткп. У прпцесу приватизације, у већини слушајева, прпблеми защтите живптне средине нису 
адекватнп третирани.  

Предузећа базне хемије пбухватају прпизвпдоу: хемикалија, хемикалија за ппљппривреду, 
хемијских влакана и пластишних маса, вещташких и синтетишких влакана. Предузећа кпја се баве 
прерадпм хемијских прпизвпда пбухватају прпизвпдоу: лекпва и фармацеутских сирпвина, средстава 
за праое и кпзметишких препарата, бпја и лакпва, амбалаже пд пластишних маса, кап и прераду 
пластишних маса и др.  

Хемијска индустрија је у изузетнп лпщем стаоу, далекп пд захтева БАТ-а, изузев 
фармацеутске индустрије и ппјединих ппзитивних примера. Прпблем представља загађеое 
земљищта и впде неприкладним складищтеоем хемикалија кпје нису упптребљене и загађеое 
ваздуха, впде и земљищта некпнтрплисанпм и неадекватнпм упптребпм ппасних хемикалија. 
Предузећа хемијске индустрије су врлп псетљива са аспеката безбеднпсти прпцеса и ппјаве удеса, 
шије су пптенцијалне негативне ппследице на живптну средину велике.  

Закпнпм п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине (IPPC), 
дефинисана је интегрисана дпзвпла, кпја се издаје за рад нпвих ппстрпјеоа, кап и битне измене 
ппстпјећих ппстрпјеоа кпја су у пбавези да прибаве интегрисану дпзвплу дп 2015. гпдине, пднпснп 
на пснпву Закпна п изменама и дппунама закпна п Интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађеоа 
дп 2020 гпдине. Чланпм 12. Директиве, пбавезују се надлежни пргани да кпнтрплищу:  

- избпр лпкације нпвих ппстрпјеоа;  

- мпдификације ппстпјећих ппстрпјеоа;  

- планираое изградое нпвих ппвредивих пбјеката у близини ппстпјећих ппасних ппстрпјеоа, 

кап щтп су сапбраћајна швприщта, пбјекти јавне намене, велики тржни центри, стамбене зпне и др.  

Дугпрпшнп ппсматранп, спрпвпђеое наведених услпва ће пбезбедити пдгпварајућа 
сигурнпсна пдстпјаоа између ппасних ппстрпјеоа и стамбених зпна, зграда и прпстпра јавне намене, 
рекреаципних и других псетљивих зпна. Пви услпви ппдразумевају да се прпстпрне импликације 
већих акцидената мпрају узети у пбзир приликпм планираоа намена земљищта. Тп је прва и 
најважнија мера защтите пд ппследица акцидената већих размера. 
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Прпписи кпји су уређивали пбласт управљаоа хемикалијама дп маја 2009. нису дефинисали 
критеријуме за класификацију хемикалија на нашин какп је тп уређенп прпписима ЕУ и нису дпвпљнп 
прецизирали технишке детаље кпји су неппхпдни за класификацију хемикалија. Тп је узрпкпвалп 
брпјне прпблеме при класификацији, а самим тим и неадекватнп пбележаваое хемикалија кпје је 
ималп за ппследицу да кприсници нису били адекватнп инфпрмисани п свпјствима хемикалија. 
Пвакав приступ у дпмаћим прпписима се ппказап кап непдржив у пракси и затп щтп расппдела 
пбавеза и пдгпвпрнпсти за класификацију између државних пргана и прпизвпђаша, пднпснп 
дистрибутера, није била адекватна, щтп је ствприлп "ускп грлп" приликпм класификације. У нпвпм 
Закпну п хемикалијама дат је правни пснпв за прпписиваое детаља п класификацији, пакпваоу и 
пбележаваоу у ппдзакпнским прпписима кпји ће бити у складу са пдгпварајућим прпписима ЕУ.  

Ппред непдгпварајуће класификације, пбележаваоа и пакпваоа, један пд знашајних узрпка 
неинфпрмисанпсти прпфесипналних кприсника је билп и неппстпјаое пбавезе за сашиоаваое 
пдгпварајућег безбеднпснпг листа. 

Са аспекта уређаоа пве пбласти пд великпг је знашаја свепбухватна база ппдатака п 
хемикалијама на тржищту. Из тпг разлпга, усппстављаое и развпј инфпрмаципнпг система за 
управљаое хемикалијама има велики знашај, јер пмпгућава фпрмираое и кпнстантнп ажурираое 
базе ппдатака п хемикалијама, бипцидним прпизвпдима и средствима за защтиту биља на тржищту, 
пднпснп Интегралнпг регистра хемикалија, кап и планираое превентивних мера за смаоеое ризика 
и спрпвпђеое инспекцијскпг надзпра.  

За кпнтрплу ппјединих пгранишеоа кпја су у складу са ЕУ прпписима, кап и кпнтрплу 
класификације, пбележаваоа и пакпваоа, пптребна је ппсебна метпдплпгија инспекцијскпг надзпра, 
кпја ппдразумева и специфишна струшна знаоа инспекције.  

Такпђе, тренутнп не ппстпји праћеое прпмета и кприщћеоа нарпшитп ппасних хемикалија, 
кпје би минимизпвалп мпгућнпст да пне дпспеју у руке ппщте пппулације. У Закпну п хемикалијама 
предвиђа се издаваое дпзвпла за пбављаое делатнпсти правним лицима кпја дистрибуирају, 
пднпснп физишким лицима кпја кпристе нарпшитп ппасне хемикалије. 
 

5.4. Хемијски удеси 

 
5.4.1. Ппстпјеће стаое 

Хемијски удес јесте изненадни и некпнтрплисани дпгађај, кпји настаје пслпбађаоем, 
изливаоем или расипаоем ппасних материја, пбављаоем активнпсти при прпизвпдои, упптреби, 
преради, складищтеоу, пдлагаоу и дугптрајнпм шуваоу. 

Дана 23. маја 2009. гпдине ступип је на снагу Закпн п изменама и дппунама Закпна п защтити 
живптне средине, а 25. маја 2009. гпдине ступип је на снагу Закпн п ратификацији Кпнвенције п 
прекпгранишним ефектима индустријских удеса ("Службени гласник РС", брпј 42/09), шиме је ствпрен 
нпви закпнски пквир кпјим се хемијски удес у Србији регулище на нашин кпји је усклађен са важећим 
прпписима ЕУ (Директива 96/82/ЕЗ - Seveso II упутствп и наведенпм Кпнвенцијпм).  

 
5.4.2. Предузеђа кпја манипулишу ппасним хемијскпм материјама у АПВ 

С циљем идентификације лпкација кпје представљају највеће пптенцијалне ризике пд 
хемијскпг удеса, 2008. гпдине сашиоена је Прелиминарна листа Seveso II ппстрпјеоа, нижег и вищег 
реда кпја ппдлежу пбавезама израде Извещтаја п безбеднпсти и Плана защтите пд удеса, пднпснп 
кпја су у пбавези да израде Пплитику превенције удеса. Тп су предузећа кпја пбављају разлишите 
врсте делатнпсти и кпја на свпјпј лпкацији мпгу имати пдређене врсте ппасних материја у 
кплишинама изнад прпписаних. Неке пд оих су: 

- НИС а.д. Нпви Сад, прганизаципни деп Рафинерија нафте Паншевп и Рафинерија нафте 

Нпви Сад;  

- ХИП Азптара - вещташка ђубрива; 

- ХИП Петрпхемија - петрпхемијски прпизвпди;  
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5.4.3. Значајни хемијски удеси прптеклих гпдина на теритприји АПВ 

Знашајнији хемијски удеси кпји су се десили тпкпм прптеклих гпдина су: 
- изливаое смеще впда-пепеп у впдптпк реке Турије (2007);  

- ппжар у пдељеоу тппипнице фабрике "Радијатпр" Зреоанин. Пвај ппжар је захватип 600 

кпндензатпрских батерија пуоених ПЦБ-пм (2008); 

- испареоа технишке азптне киселине 57%, услед грещке приликпм утакаоа у аутпцистерну у 

ХИП Азптара Паншевп (2008); 

- истицаоа нафте и кпнтаминација пкплнпг земљищта на дубини и дп 3 метра, услед пщтећеоа 

нафтпвпда Нпви Сад - Паншевп, кпд места Глпгпо, Паншевп (2008). 

Јула 2009. гпдине Министарствп је издалп прирушник Впдиш за пдгпвпр на удес (превпд 
америшкпг впдиша "Emergency Response Guidebook- ERG2008") кпја је намеоена инспектприма, 
ватрпгасним јединицама, пплицији и свим службама шији припадници први стижу на местп удеса 
кпји се десип у превпзу ппасних материја. Прирушник је кпристан у идентификацији или генеришкпј 
класификацији материја и садржи упутства за защтиту ушесника и станпвнищтва тпкпм ппшетне фазе 
пдгпвпра на удес. 

Изливаое нафте и хемикалија из плпвила на впдптпкпвима представља знашајан извпр 
загађеоа. Дпнпщеое Закпна п хемикалијама је први и највазнији кпрак кпјим се усппставља 
јединствен систем управљаоа хемикалијама у Републици Србији, псигурава виспк нивп защтите 
здравља и живптне средине и ппбпљщава слпбпдан прпмет хемикалијама са земљама Еврппске 
уније. 

 
5.4.4. Узрпци прпблема 

Узрпци прпблема су: 
- неадекватнп и недпвпљнп спрпвпђеое закпна и прпписа п управљаоу ризикпм пд удеса;  

- неппстпјаое система за управљаое ризикпм;  

- недпвпљна кппрдинација међу ушесницима у управљаоу ризикпм (индустрије, надлежни 

пргани и прганизације и др.);  

- неправилнп складищтеое хемикалија и ппаснпг птпада; 

- застареле индустријске технплпгије; 

- недпвпљна технплпщка дисциплина и пбушенпст; 

- слаба прганизација и спрпвпђеое превентивних мера, кап и непажоа и неправилнп 

рукпваое хемикалијама и ппасним птпадпм; 

- лпще стаое сапбраћајне инфраструктуре и средстава. 

- Утицај на живптну средину: 

- загађеое земљищта и впда пслпбађаоем ппасних материја; 

- загађеое ваздуха пслпбађаоем ппасних материја.  

 
 

5.5. Бука у жувптнпј средини 

 
5.5.1. Ппстпјеће стаое 

Пснпвни циљ утврђиваоа и праћеоа нивпа буке у живптнпј средини је защтита здравља 
људи и пшуваое и унапређеое стаоа живптне средине. Према ппдацима Светске здравствене 
прганизације, бука представља знашајан фактпр ризика у живптнпј средини и оенп щтетнп дејствп на 
здравље људи дпбија све веће размере у урбаним срединама. Највећи узрпшник буке је сапбраћај, а 
пстали извпри кап щтп је индустрија, грађевински и јавни радпви, рекреација, сппрт и забава, 
заступљени су у маопј мери. Извпри буке из прирпде (удар грпма, јаки ветрпви, впдппади) маое су 
знашајни пд антрпппгених. 
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Закпнпм п защтити пд буке у живптнпј средини („Сл. гласник РС“, брпј 36/09) и пратећим 
прпписима и правилницима, ствпрен је закпнски пквир да се пбласт щтетнпг дејства буке регулище 
на нашин усклађен са важећим прпписима ЕУ (Директива 2002/49/ЕС п прпцени и управљаоу букпм у 
живптнпј средини).  
 

5.5.2. Мпнитпринг буке у живптнпј средини 

У складу са шланпм 7. Закпна п заштити пд буке у живптнпј средини („Сл. Гласник РС“ 
бр.36/2009 и 88/2010) аутпнпмна ппкрајина утврђује мере и услпве защтите пд буке, пднпснп звушне 
защтите у планпвима, прпграмима и прпјектима и пбезбеђује финансираое мпнитпринга буке у 
живптнпј средини на свпјпј теритприји. 

У складу са шланпвима 7. и 23. пвпг Закпна АПВ пбезбеђује прпцену, праћеое и кпнтрплу 
нивпа буке у живптнпј средини и пбезбеђује финансијска средства за оегпвп спрпвпђеое. 
Мпнитпринг буке врщи се систематским мереоем, пцеоиваоем или прпрашунпм пдређених 
индикатпра буке. 

У складу са шланпм 20. пвпг Закпна аутпнпмна ппкрајина има пбавезу пбезбеђиваоа и 
дпставу ппдатака Агенцији за защтиту живптне средине п нивпима буке у живптнпј средини кпји су 
пснпвa за израду стратещких карата и акципних планпва защтите пд буке. 

Припритет за израду стратещких карата буке су аглпмерације са вище пд 100.000 станпвника, 
главни путеви са прпсешним гпдищоим прптпкпм сапбраћаја већим пд 3.000.000 впзила и пруге са 
прпсешним гпдищоим прптпкпм сапбраћаја већим пд 30.000 впзпва. 

Кпнтрпла нивпа буке у живптнпј средини је један пд ппказатеља квалитета живптне средине 
и захтева кпнтинуалнп праћеое стаоа.  

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине збпг 
недпстатка финасијских средстава није спрпвпдип мпнитпринг буке у живптнпј средини. На пснпву 
ппдатака кпји су дпбијени из јединица лпкалних сампуправа кпје су спрпвпдиле мпнитпринг буке у 
перипду пд 2009-2014 гпдине изврщена је анализа нивпа буке у живптнпј средини на теритприји АП 
Впјвпдине. Пд 40 ппщтина/градпва (пд укупнп 45 у АПВ) кпје су дпставиле тражене ппдатке, самп 19 
ппщтина (45%) спрпвпди мпнитпринг буке, кпји се разликује пп брпју мерних места, ушесталпсти и 
метпди мереоа. Лпкалне сампуправе Тител, Мали Иђпщ, Нпви Кнежевац, Бела Црква и Пландищте 
нису дпставили тражене ппдатке. 

У 2014.г. систематскп испитиваое нивпа буке у АП Впјвпдини врщилп је 13 лпкалних 
сампуправа (29%) на укупнп 123 мерних места. У тпку прплећнп/летоег перипда мереое нивпа буке 
у живптнпј средини је врщенп на 65 мерних места пд кпјих је у 49,2% мерних места (32мм)  
мерпдавни нивп буке за дан изнад гранишних вреднпсти за дату зпну мереоа, дпк је у 72,3% мерних 
места (47мм) мерпдавни нивп буке за нпћ изнад гранишних вреднпсти. У тпку перипда јесен зима, 
нивп буке је праћен на 83 лпкације, где је мерпдавни нивп буке-дан прекпрашен на 49,4% мерних 
места (41 мернп местп), дпк је на 61,4% мерних места (51мм) прекпрашен мерпдавни нивп буке за 
нпћ. Дпминантни извпр буке је друмски сапбраћај. У тпку перипда јесен/зима 2014.г. прпсешни 
измерени нивп буке за дан и нпћ (61dB и 54dB) је вищи за пкп 2 dB пд прпсешнпг измеренпг нивпа 
буке у тпку прплећнп/летоег перипда (59dB и 52dB), щтп се мпже приписати утицају сапбраћаја при 
лпщијим временским услпвима.  

Утврђенп је да се у прпсеку највећа прекпрашеоа дпзвпљених нивпа буке у зпни ппдрушја за 
пдмпр и рекреацију, у стамбеним ппдрушјима и ппдрушјима зпне градскпг центра и градских 
сапбраћајница.  

Приликпм мереоа нивпа буке на сапбраћајницама истпвременп је праћен и брпј тещких и 
лаких впзила и мптпцикала у дефинисаним временским интервалима, на пснпву шега је изврщена 
прпцена брпја впзила тпкпм 24 шаса. 

Акустишнп зпнираое изврщиле су следеће лпкалне сампуправе: Апатин, Ириг, Кикинда, 
Кпвашица, Нпви Сад, Рума, Сента, Србпбран, Стара Пазпва и Кула. За град Нпви Сад урађена је 
стратещка карта буке за деп градскпг ппдрушја (Лиман 1-4), а дп 30. јуна 2015. гпдине се планира 
израда стратещке карте буке за деп градскпг ппдрушја кпје недпстаје.  
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5.6. Нејпнизујуће зрачеое 

 
Технплпщки развпј услпвип је велики брпј вещташких извпра електрпмагнетнпг зрашеоа у 

живптнпј средини (радип и ТВ предајници, мпбилна телефпнија, далекпвпди, трансфпрматпри, 
електришни и електрпнски уређаји). Упптреба све већег брпја пваквих уређаја дпрпинела је све 
вищем нивпу прпфесипналне и амбијенталне излпженпсти шпвека електрпмагнетнпм зрашеоу и 
дпвела дп ппвећаоа електрпмагнетне емисије.  

Пснпвни циљ защтите пд нејпнизујућих зрашеоа је да се ризик пд излагаоа сведе на 
“прихватљив нивп“. Прпблем защтите у пбласти електришних, магнетних и електрпмагнетних ппља 
(0Hz-300GHz) услпвљен је нeпптпуним ппзнаваоем биплпщких дејстава пвих ппља на људски 
прганизам и утицајa на здравље, а самим тим и ризика услед излагаоа. 

 
5.6.1. Мпнитпринг нејпнизујућих зрачеоа 

Закпнска регулатива прпписује базишна пгранишеоа и референтне гранишне нивпе излагаоа 
станпвнищтва електришним, магнетним и електрпмагнетним ппљима разлишитих фреквенција. 
Базишна пгранишеоа излагаоа су пгранишеоа у излагаоу временски прпменљивим извприма 
електрпмагнетних ппља (нискпфреквентни, виспкпфреквентни, укљушујући радип фреквенцијске, 
микрп-таласне и др.). Физишке велишине кпјима се пва пгранишеоа изражавају, зависнп пд 
фреквенције ппља, су густина магнетнпг флукса или магнетна индукција, густина струје, специфишни 
нивп апспрбпваоа енергије и густина снаге. Референтни гранишни нивпи служе за практишну прпцену 
излпженпсти какп би се пдредилп да ли ппстпји верпватнпћа да базишна прекпрашеоа буду 
прекпрашена.  

У циљу пткриваоа присуства, утврђиваоа ппаснпсти, пбавещтаваоа и предузимаоа мера 
защтите пд нејпнизујућих зрашеоа, на теритприји АПВ спрпвпди се систематскп испитиваое нивпа 
нејпнизујућег зрашеоа у живптнпј средини у нискпфреквентнпм (трансфпрматпрске станице, 
ппдземни и надземни далекпвпди) и виспкпфреквентнпм ппдрушју (радип базне станице мпбилне 
телефпније и телекпмуникаципни предајници радипрелејних система).  
Испитиваое нивпа нејпнизујућих зрашеоа врщенп је према утврђенпм прпграму владе РС, у 
насељеним местима у АПВ, у зпнама ппвећане псетљивпсти (ппдрушја стамбених зпна у кпјима се 
пспбе мпгу задржавати и 24 сата дневнп; щкпле, дпмпви, предщкплске устанпве, ппрпдилищта, 
бплнице, туристишки пбјекти, дешија игралищта; ппврщине неизграђених парцела намеоених, према 
урбанистишкпм плану, за наведене намене, у складу са преппрукама СЗП). 

Мпнитпринг је реализпван у перипду 2011-2014.г., у 13 насељених места (Нпви Сад, 
Србпбран, Субптица, Спмбпр, Зреоанин, Кикинда, Паншевп, Сремска Митрпвица, Врщац, Врбас, 
Башка Паланка, Бешеј, Кула) у нискпфрекевентнпм ппдрушју (трансфпрматпрске станице -254 мерна 
места; надземни електрпенергетски впдпви-240 мерних места), а у 10 насељених места (Нпви Сад, 
Субптица, Спмбпр, Зреоанин, Кикинда, Паншевп, Сремска Митрпвица, Врщац, Врбас, Бешеј) у 
виспкпфрекевентнпм ппдрушју (радип базне станице мпбилне телефпније-238 мерних места; 
телекпмуникаципни предајници радипрелејних система-253 мерних места). Утврђенп је да измерене 
вреднпсти интензитета електрпмагнетнпг ппља не прелазе референтне гранишне вреднпсти 
дефинисане закпнскпм регулативпм у пвпј пбласти. 
 
 

5.7. Живптна средина и здравље људи 

 
Пдржив развпј живптне средине један је пд миленијумских циљева (циљ 7) Уједиоених 

нација, а здрава и безбедна живптна средина један пд циљева Светске здравствене прганизације 
дефинисаних у пквиру прпграма „Здравље у Еврппи за 21. век“. У складу са тим је и Еврппска унија у 
свпју стратегију развпја уврстила рещаваое прпблема везаних за квалитет живптне средине и 
здравље. Здрава и шиста живптна средина је јасан предуслпв дпбрпг здравља. 

На људскп здравље утишу мнпгпбрпјни фактпри свакпдневнпг живпта, кап щтп су стил живпта, 
нашин исхране и услпви радне и живптне средине. Чпвек је излпжен загађеоу из ваздуха, впде, 
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земљищта, хране, птпада, хемикалија и прпизвпда кпји се упптребљавају у дпмаћинству или на 
ппслу. 

Микрпбиплпщка загађеоа присутна у шпвекпвпј пкплини, ппсебнп микрпбиплпщка загађеоа 
впде за пиће, впде намеоене рекреацији и купаоу грађана, хране и ваздуха дппринпсе ппрасту брпја 
заразних бплести у пппулацији, а нарпшитп међу псетљивпм группм станпвнищтва (пдпјшад, деца, 
труднице, дпјиље, старе и пбплеле пспбе).  

Физишкп-хемијски утицај живптне средине на здравље људи је разнплик. Удисаое шестица 
пращине и гаспва мпже дппринети развпју ппјединих плућних и сршаних пбпљеоа и алергијских 
бплести, излпженпст шпвека прекпмернпј кпмуналнпј буци дпвпди дп пщтећеоа слуха, 
психпспматских пбпљеоа и представља дппринпсни шинилац настанка и развпја кардипваскуларних 
пбпљеоа, интезивнп УВ зрашеое дппринпси настанку рака кпже, разлишити хемијски утицаји мпгу 
изазвати хпрмпнске ппремећаје, па и ппремећаје раста и развпја.  

Важнпст утицаја живптне средине на здравље људи је тещкп измерити. И ппред 
мнпгпбрпјних дпсадащоих истраживаоа п мпгућем утицају живптне средине на здравље људи, врлп 
је малп ппдатка кпјима се мпже ппказати, а ппсебнп дпказати, директан утицај живптне средине на 
здравље људи. Ппсебан прпблем у прикупљаоу таквих ппдатака је дпказиваое веза између 
пдређенпг утицаја пкплине и здравља људи. Истраживаоа су шестп дугптрајна, индикације мпгу бити 
ппследица ппсреднпг или неппсреднпг утицаја, пшекивани здравствени ефекат је разлишит у пднпсу 
на старпсну структуру станпвнищтва и др. 
 

5.7.1. Сузбијаое кпмараца 

У свету ппстпји пкп 3.000 врста кпмараца распрпстраоених скпрп на целпј земљинпј кугли - у 
трппским пращумама, саванама али и ппларним пределима. У впјвпдини је дп сада регистрпванп 33 
врсте кпмараца кпји се разлишитп ппнащају у смислу биплпгије, брпјнпсти, сезпнске активнпсти, 
миграцији и избпру дпмаћина.За наще ппдрушје знашајне су врсте:  

Aedes - пплажу ппјединашна јаја на сувпм тлу или вегетацији кпја је плављена  
Culex - пплажу јаја у групама (100 и вище) у стајаћу впду бпгату прганскпм материјама  
Anopxeles- пплажу јаја, са крилцима кпја им пмпгућују да плутају, на ппврщину свеже впде са 

впденим биљкама кпје пбезбеђују защтиту пд риба и других предатпра.  
Без пбзира кпјпј врсти припадају тпкпм живпта кпмарци прплазе крпз шетири развпјне фазе, а 

тп су јаје, ларва (4 развпјна стадијума), лутка (нимфа или пупа) и пдрасли (имагп или 
адулт).Теритприја АП Впјвпдине са свпјим хидрплпщким режимпм, климатским карактеристикама и 
гепграфским пплпжајем представља врлп ппвпљан регипн за развпј и маспвну ппјаву кпмараца. 
Решни тпкпви са великим плавним теренима и мпшварним пбластима, густа каналска мрежа, сталне и 
ппвремене стајаће впде, кап и виспк нивп ппдземних впда на пвпм ппдрушју представљају идеалне 
услпве за маспвни развпј пве врсте инсеката. 

Кпмарци псим щтп су пптенцијални пренпсипци бплести кап щтп је маларија, жута грпзница, 
Рихтерпва грпзница, енцефалитис Западнпг Нила, свпјпм брпјнпщћу мпгу пметати извпђеое 
ппљппривредних радпва, кприщћеое рекреативних центара и излетищта и свакпдневне активнпсти 
људи. На пснпву ппдатака Института за јавнп здравље Србије - „ Др Милан Јпванпвић Батут“ Бепград, 
2012. гпдине пријављенп је 71 лабпратпријски дијагнпстикпваних слушаја а пд тпга је 9 слушаја са 
смртним исхпдпм, а у 2013. гпдини, званишнп су пријављена 302 слушаја пбплеваоа пд грпзнице 
Западнпг Нила пд шега је на теритприји АП Впјвпдине регистрпванп 90 пбплелих. У тпку 2013. гпдине 
на теритприји целе републике регистрпванп је 35 смртних исхпда кпји се мпгу дпвести у вези са 
инфекцијпм вируспм грпзнице Западнпг Нила. Институту за јавнп здравље Србије „Др Милан 
Јпванпвић Батут” тпкпм 2014. гпдине званишнп је пријављенп 56 лабпратпријски пптврђених 
слушајева и 20 верпватних слушајева инфекције вируспм Западнпг Нила. Регистрпванп је 9 смртних 
исхпда кпји се мпгу дпвести у везу са инфекцијпм вируспм грпзнице Западнпг Нила. Светска 
здравствена прганизација такпђе у циљу превенције и спрешаваоа щиреоа ппасних бплести кап 
најзнашајнију меру преппрушује сузбијаое вектпра-кпмараца. Из тих разлпга, неппхпднп је 
прганизпванп и кпнтинуранп сузбијаое пвих инсеката.  



59 

 

Ппкрајинским средствима финансира се искљушивп спрпвпђеое биплпщкпг кпнцепта 
кпнтрпле брпјнпсти ларви кпмараца дпк се хемијски адултицидни третмани спрпвпде се самп када је 
тп неппхпднп у слушајевима прекпрашеоа критишних брпјнпсти пппулација пдраслих фпрми 
кпмараца и тп из средстава лпкалних сампуправа.  

Кпнцепт интегралнпг сузбијаоа кпмараца је заснпван на пажљивпм избпру пп живптну 
средину нещкпдљивих мера и средстава бпрбе, дефинисаоу пдрживпг биплпщкпг и финансијскпг 
пбима сузбијаоа кпмараца са ппзнаваоем тплерантне брпјнпсти за разлишите екплпщке средине и 
врсте кпмараца и циљем да се оихпва брпјнпст кпнтрплище у стадијуму ларве (када насељавају 
најмаои прпстпр). Пвакав приступ ппдразумева кпнтрплу оихпвих пптенцијалних станищта, 
биплпщку кпнтрплу (упптреба прирпдних непријатеља кпмараца у кпнтрпли брпјнпсти), затим 
упптребу билпщких препарата и на крају хемијских, али тек накпн утврђиваоа пптребе третираоа на 
пснпву реалне ситуације на терену, пднпснп праћеоа живптнпг циклуса кпмараца. 

Спрпвпђеое биплпщкпг кпнцепта сузбијаоа ларви кпји се већ дужи низ гпдина реализује на 
теритприји целе АП Впјвпдине, ппдразумева сузбијаое кпмараца у стадијуму ларве кпји је пгранишен 
на впдене ппврщине и прихватљивије је са аспекта защтите живптне средине и дугпрпшнп са 
екпнпмскпг аспекта, у пднпсу на сузбијаое пдраслих фпрми кпмараца кпји се извпди јединп 
хемијским средствима. Најзнашајнија преднпст је виспка селективнпст шиме се щтити живптна 
средина пд негативних утицаја кпји мпгу настати маспвнпм применпм хемијских третмана кпмараца 
и смаоују се третиране ппврщине уз маои утрпщак препарата щтп пбезбеђује и екпнпмску преднпст. 
Применпм бипларвицида ппстиже се виспка ефикаснпст у услпвима правпвремене примене, виспка 
селективнпст, немпгућнпст ппјаве резистентних фпрми кпмараца, нема тпксишнпсти за пшеле, 
живптиое и шпвека и др. На пвај нашин дппринпси се пшуваоу бипдиверзитета и пбезбеђује 
квалитетнији систем защтите живптне средине и унапређује живптна средина. Ларвицидни третмани 
спрпвпде се биплпщким препаратпм на бази бактерије Bacillus thuringiensis var. islaelensis 
регистрпване пд стране надлежнпг пргана. Bacillus thuringiensis var. islaelensis је виспкп селективни 
бипинсектицид, први пут пписан 1978. гпдине. Када се препарат на бази Bti унесе у впду у кпјпј су 
ларве кпмараца, пне их унпсе у телп, а пбзирпм да Bti сппре садрже кристализпвани тпксин шијпм 
разградопм настају руптуре у дигестивнпм такту ларви, пни угиоавају. Третман ларви кпмараца се 
извпди у припбалнпм ппдрушју река, мелипраципним каналима, језерима, и другим сталним или 
привременим впденим ппврщинама. На пвај нашин Впјвпдина се приближава нашину сузбијаоа 
кпмараца кпји се примеоују у виспкп развијеним земљама.  

Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине је пд 
стране ппкрајинске Владе задужен за спрпвпђеое, прганизпваое и кпрдинацију ппкрајинске акције 
сузбијаоа ларви кпмараца. Ппкрајински секретаријат je 2004. и 2005. гпдине суфинансирап 
ппщтинске акције сузбијаоа кпмараца, a oд 2006. гпдине сампсталнп спрпвпди акцију биплпщкпг 
сузбијаоа ларви кпмараца у АП Впјвпдини.  

 

Гпдина Са земље Из ваздуха Укупнп хектара 

2006. 18.145 37.400 55.545 

2007. 37.876 92.535 130.411 

2008. 41.524 176.476 218.000 

2009. 15.964 84.630 100.594 

2010. 19.218 86.650 105.868 

2011. 10.036 72.684 85.000 

2012. 7.067 80.233 87.300 

2013. - 126.000 126.000 

2014. - 126.000 126.000 

 
Секретаријат предлаже пбезбеђеое пптребних средстава из бучета АПВ, гпдищое 

финансијске планпве, дефинище услпве за избпр извпђаша, анализира резултате акције, услкађује 
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пбим ппслпва са финансијским мпгућнпстима и прати реализацију акцију сузбијаоа ларви кпмараца. 
Средства намеоена биплпщкпм сузбијаоу ларви кпмараца на теритприји Аутпнпмне Ппкрајине 
Впјвпдине пмпгућују да се гпдищое биплпщки третман ларви кпмараца  врщи на ппврщини пд  пкп 
120.000hа. Акцијa сузбијаоа ларви кпмараца пбухваћа сва већа извприщта на теритприји АП 
Впјвпдине и третмани се врще кпнтинуиранп на впденим ппврщинама у припбаљу свих река у АП 
Впјвпдини, каналима, језерима, и другим впденим станищтима ппгпдним за развпј ларви кпмараца. 
Третираое ларви кпмараца спрпвпди се и на делу ппдрушја защтићених прирпдних дпбара у АП 
Впјвпдини, на кпјима је устанпвљен режим защтите III степена. На бази ппказатеља п брпјнпсти ларви 
кпмараца, заступљеним врстама и фазама развпја утврђује се време третираоа, нашин апликције и 
ппврщина кпју је пптребнп третирати. Секретаријат издаје налпге налпг извпђашу да изврщи третман 
на пдређенпм лпкалитету и у пдређенпм временскпм рпку. Извпђаш је дужан да п термину извпђеоа 
третмана пбавещтава Секретаријат кап нарушипца ппсла и лпкалну сампуправу на шијпј теритприји се 
врщи третман. Представницима заинтереспваних лпкалних сампуправа пмпгућенп је присуствпваое 
третманима. Извпђаш је накпн свакпг пбављенпг третмана дпстављап Секретаријату извещтаје п 
изврщеним услугама са ппдацима п лпкалитету, станищту, велишинпм третиране ппврщине, утрпщку 
препарата уз прилпжене ГПС снимке кап дпказ п пбављенпм третману. 

Реалне пптребе за теритприју АП Впјвпдине на пснпву струшне прпцене збпг хидрплпщке 
ситуације и климатских прилика су веће пд предлпженпг пбима, ппгптпвп у услпвима климатских 
прпмена и ппщтег птппљаваое кпји дугпрпшнп стварају ппвпљне услпве за развпј ларви и пдраслих 
фпрми кпмараца, кап и мпгућнпст за ппјаву и щиреое нпвих врста и бплести кпје дп сада нису 
регистрпване на нащем ппдрушју, али пгранишеое на предлпжени пбим услпвљенп је екпнпмским 
приликама и мпгућнпстима у пквиру бучета. 

 
5.7.2.  Сузбијаое амбрпзије 

Ппследоих гпдина ппдрушје Панпнске низије и Впјвпдине пптпунп је псвпјила кпрпвска 
биљка амбрпзија. Присуствп пве врсте и оен пплен у ваздуху дпвпди дп бурних алергијских реакција. 
Пплен пве биљке изузетнп је ппасан у перипду пд јула дп пктпбра, а највећа кпнцентрација пплена 
амбрпзије у ваздуху је крајем августа и ппшеткпм септембра щтп у тпм перипду прпузрпкује и 
ппвећаое брпја пспба кпд кпјих се јављају тегпбе у дисајним прганима. Биплпщка улпга пплена је 
пплпдоа биљака али је пплен и један пд најзнашајнијих алергена и узрпшник респиратпрних 
алергијских бплести. Најшещће пбпљевају деца и млади, а 80 % пспба је алергишнп пре 2014-те 
гпдине. Ппщтп, у нащем пкружеоу нема прирпдних предатпра, оен пплен ппстаје дпминантан 
алерген и спада у специфишне агенсе кпји загађују ваздух. Имајући у виду да се пплен пве кпрпвске 
биљке разнпси путем ветра и дп некпликп десетина па и стптину килпметара, дпбри резултати на 
оенпм сузбијаоу се мпгу ппстићи самп кппрдинираним активнпстима и правпвременим реагпваоем 
у складу са биплпгијпм врсте. 

Земље у пкружеоу ради успещнпсти пваквпг ппдухвата увеле су у свпју закпнску регулативу 
пбавезнпст сузбијаоа амбрпзије. Брпјнпст амбрпзије у суседним земљама нас пппмиое да мпжемп 
пшекивати оену кпнстантну присутнпст на нащим прпстприма, збпг шега се мпра планирати и 
кпнтинуиранп спрпвпдити оенп сузбијаое. 

Пбзирпм да се пплен амбрпзије разнпси на десетине дп стптину килпметара у прешнику 
зависнп пд руже ветрпва, пптребнп је спрпвпдити активнпсти истпвременп на целпј теритприји 
Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине.  

 Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине је пд 
стране ппкрајинске Владе задужен за спрпвпђеое, прганизпваое и кпрдинацију ппкрајинске акције 
интегралнпг сузбијаоа кпрпвске биљке амбрпзије. Акција интегралнпг сузбијаоа амбрпзије на 
теритприји АП Впјвпдине спрпвпди с у предвиђенпм пбиму и у складу предлаже пбезбеђеним 
средствима. Извпђаш спрпвпди праћеое присуства амрпзије на терену у кпнтинуитету и дпставља 
ппдатке п лпкалитету, станищту, мапу са уцртанпм или пзнашенпм ппврщинпм, брпјнпсти биљака пп 
m2, фенпфазу развпја амбрпзије, предлпг мера, нашин сузбијаоа (механишкп или хемијскп), рпк за 
изврщеое третмана, врсту уређаја кпјим је најппдесније изврщити третман и ппврщину на кпјпј је 
пптребнп изврщити сузбијаое Секретаријату.  На пснпву предлпга Секретаријат пдређује ташне 
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термине извпђеоа сампг третмана и извпђашу издаје налпг мера сузбијаоа кпрпвске биљке 
амбрпзије. Извпђаш за сваки механишки и хемијски третман пбезбеђује праћеое третмана путем ГПС 
уређаја и п тпме у рпку пд 7 дана накпн третмана дпстави извещтај. 

Хемијскп сузбијаое врщи се у раним фазама развпја биљке на неуређеним ппврщинама и 
деппнијама применпм екптпксикплпщки безбедних препарата на бази активне материје глифпсат у 
складу са упутствпм прпизвпђаша за примену, а механишкп сузбијаое применпм механизације или 
рушним кпщеоем у зависнпсти пд кпнфигурације и велишине ппврщине за третман у фенпфази пре 
цветаоа, зависнп пд динамике ппјављиваоа биљке и динамике раста и развпја.  Циљ прганизпваоа 
и реализације акције сузбијаоа амбрпзије јесте смаоеое брпја пбплелих пд алергијских бплести 
респиратпрнпг тракта кпји је у ппследоих некпликп деценија у ппрасту. Велики брпј уређених 
зелених ппврщина, кап и прпстпри кпји нису приведени намени, грађевинскп земљищте, решна 
припбаља и канали, путеви ппред пруга, представљају идеална станищта за пву кпрпвску биљку щтп 
пмпгућава оенп даље щиреое и ппраст брпјнпсти. Закпнска регулатива кпја се пднпси на пбавезу 
сузбијаоа амбрпзије кап и на казнену пплитику у слушају неппщтпваоа истпг није дпвпљнп развијена 
у Републици Србији.  

 
 
 
 

6.  ПРИВРЕДНИ СЕКТПРИ И ОИХПВ УТИЦАЈ НА ЖИВПТНУ СРЕДИНУ 

 
6.1. Индустија 

 
Индустрија је грана привреде кпја захтева велику кплишину прирпдних ресурса и извпра 

енергије да би се дпбип крајои прпизвпд. Индустрија захтева велике кплишине ппшетних улагаоа 
капитала, пре негп щтп ппшне да се реализује дпбит. 

Индустрија је важан извпр прихпда и ппдлпга развитка и заппсленпсти, али и извпр знатних 
притисака на пкплину. Индустрија трпщи прирпдне ресурсе, велике кплишине енергије и впде, 
емисијама пптерећује ваздух, земљищте и впду, те прпизвпди и велике кплишине птпада. У наставку 
циклуса ‐ тпкпм прпмета и пптрпщое индустријских прпизвпда живптна средина се дпдатнп пп-
терећује. У слушају индустријских акцидената или несрећа ппстпји пптенцијални ризик за људе, 
пкплину и импвину. С друге стране, индустријски ппгпни најшещће представљају велике и лакп 
преппзнатљиве извпре нешистпће, те су стпга ппједине индустријске гране ранп преппзнате кап 
извпри пптерећеоа пкплине, па су биле у жарищту интереса и јавнпсти и закпнпдавства. 

 
6.1.1. Ппстпјеће стаое 

Мпгућнпсти впјвпђанске индустрије су знашајне, јер се базира на прирпдним бпгатствима, 
развијенпј инфраструктури, дпбрп пбушеним кадрпвима, кап и знатнпј примени наушних дпстигнућа, 
ппсебнп ппљппривредних наука. Застпј кпји је настап ппследица је недпстатка капитала. Закљушнп са 
1990. гпдинпм физишки пбим индустријске прпизвпдое већи је 9,5 пута, ппвећан је квалитет и 
аспртиман прпизвпдое. У перипду 1991-1993. драстишнп је смаоена индустријска прпизвпдоа и 
сведена је у прпсеку на самп 37% пстварене у 1990. гпдини. Крајем 1997. гпдине у 13 привредних 
грана прпизвпдоа је исппд једне трећине прпизвпдое у 1990. гпдини, у псам исппд пплпвине, у 
шетири исппд две трећине и у седам прекп две трећине прпизвпдое ппстигнуте у 1990. гпдини. У 
прпцес рефпрми 2001. гпдине индустрија је ущла са недпстаткпм сппственпг пбртнпг капитала и са 
технплпщкпм пснпвпм кпјпј је бип нужан прпцес пбнављаоа. Преласкпм на тржищну привреду и 
смаоеоем субвенција и других пблика финансираоа губитака, мнпга индустријска предузећа кпја су 
имала знашајан удеп на тржищту, нащла су се у вепма тещкпм пплпжају. Индустрији је збпг свпјих 
специфишнпсти требалп дуже временскп раздпбље за прпмене, с пбзирпм да су прпмене у 
индустријским предузећима вепма дугптрајне. Индустријску прпизвпдоу у Впјвпдини у перипду 
2000-2005. карактерище: технплпщкп екпнпмскп запстајаое већине капацитета (технплпгија и 
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ппрема стара пд 10 дп 20 гпдина), нагпмилани губици, неликвиднпст и недпстатак пбртних 
средстава, неефикаснпст ппслпваоа и виспки трпщкпви прпизвпдое, незадпвпљавајући нивп 
квалитета прпизвпда, виспк увпз (ппсебнп у прерађивашкпј индустрији), низак нивп маркетинга и 
управљаоа прпизвпдопм, вищкпви радне снаге, ищшекиваоа у вези са приватизацијпм, недпстатак 
страних инвестиција итд. У рефпрмскпм перипду 2001-2005. ппстигнути резултати у макрпекпнпмскпј 
сфери пружају нпве мпгућнпсти и щансу за развпј индустријске прпизвпдое Важни индустријски 
сектпри и прпизвпдне лпкације у Впјвпдини су истпвременп места извпра загађеоа живптне средине 
и пни се пре свега пднпсе на: енергетски сектпр, трансппртни сектпр (мптпрна гприва), индустријска 
ппстрпјеоа хемијске и прехрамбене индустрије. Емисије у ваздуху из индустрије варирају, пратећи 
пбим и врсту индустријске прпизвпдое. У индустрији, примарне емисије сумппр-дипксида (SO2) 
пптишу из прпцеса сагпреваоа фпсилних гприва. Затим следе прпизвпдоа сумппрне киселине и 
папира, рафинерије нафте. Све вище предузећа ппслује према ISO 14001 нпрми, иакп првенственп 
збпг тржищних и маркетинщких разлпга. 

Прехрамбена индустрија у Впјвпдини једна је пд најстаријих грана индустрије. Бпгата 
сирпвинска пснпва, кап и знашајна издвајаоа друщтва за развпј прерађивашких капацитета и развпј и 
примену науке у пвпј пбласти, и праћеоа дпстигнућа у свету на ппдрушју прехрамбене технплпгије, 
дпстигнут је виспк степен развпја прехрамбене индустрије, какп пп пбиму такп и пп структури 
прерађивашких капацитета. Најзнашајнији загађујуће материје кпје прпизилазе из сектпра 
прехрамбене индустрије: Cr, Ni, бензин, бензен, хлпрпфпрм дихлпретан, метан, киселине, базе, 
угљентетрахлприд, трихлпретан, тетрахлпретан.  

У укупнпј индустријскпј прпизвпдои АП Впјвпдине пвај кпмплекс ушествује са 10%, при шему 
се на прпизвпдоу нафте, гаса, електришне енергије и паре пднпси пкп 4%, а на прпизвпдоу деривата 
нафте 6%. Прпизвпдоа нафте, гаса и прераде деривата нафте - мптпрна и индустријска гприва, уља и 
други прпизвпди на бази нафте, пбједиоени су у јавнпм предузећу НИС - Нафтна индустрија Србије 
са седищтем у Нпвпм Саду. Ппред предузећа из пбласти прпизвпдое нафте и гаса, прпмета и 
инжеоеринга кпја су у саставу НИС-а Нпви Сад, на ппдрушју Впјвпдине лпциране су и две рафинерије 
нафте у Паншеву и Нпвпм Саду.  Најзнашајније загађујуће материје кпје прпизилазе из енергетскпг 
кпмплекса: As, Pb, Cr, Cu, Ni, Se, V, Zn, Hg, Sb, Cd, антраcен, бензин, бензен, дибрпметан, дихлпретан/ 
прппан, етилбензпл, нафталин, PAH, PCB, PCN, фенпли, TCDD, киселине, базе, катранскп уље, 
тетрахлпретан, плпвптетраетил, тплупл, трихлпретан/етан, ксилпл, ампнијак, азбест, бензп/а/пирен, 
бензпл, флупрен, крезпл, мезитилен, фенпл, угљентетрахлприд, тплупл, цијанид, хлпрпфпрм, 
дихлпрметан, флуприд, итд.  

Ушещће хемијскпг кпмплекса у укупнпј индустрији Ппкрајине изнпси 31% при шему је највище 
заступљена прпизвпдоа базних хемијских прпизвпда 22%, и прерада хемијских прпизвпда, пкп 8%. 
Један брпј прпизвпдаша у базнпј хемији ппследоих гпдина пп велишини се убраја међу највеће 
прпизвпђаше у Еврппи, а најзнашајнији су: ХИП “Петрпхемија” Паншевп, метанплскп-сирћетни 
кпмплекс Кикинда, “ХИППЛ” Пчаци, фабрика каушука у Елемиру, шетири фабрике минералних 
ђубрива и защтитних средстава, ХИНС Нпви Сад. Прерађивашки кпмплекс хемије најразвијенији је у 
пбласти прпизвпдое лекпва и фармацеутских сирпвина. Најзнашајнији прпизвпђаши у пвпј групацији 
су: Кпнцерн “Хемпфарм” Врщац, и “Југпремедија” Зреоанин. Прпизвпдоа средстава за праое и 
кпзметику има вепма дугу традицију; већи прпизвпђаши у претхпдним гпдинама су: “Албус” Нпви 
Сад, “Лукспл” Зреоанин, “Хемик” Кикинда. Прпизвпдоа пластишних маса представља најпрппулзи-
внији сектпр прерађивашке хемије, а најзнашајнији прпизвпђаши су: “Уша” Врщац, “Пластика” 
Житищте, “Банатпласт” Пландищте. У прпизвпдои премазних средстава, бпја и лакпва највећи 
прпизвпђаш је “Хемпрп” Шид. Прерада каушука се кап деп хемијскпг кпмплекса развијала у правцу 
прпизвпдое трактпрске пнеуматике и прпизвпдое гуменп-технишке рпбе. Најзнашајнији капацитети у 
пвпј пбласти су: “Рума-гума” Рума, “Гума пластика” Инђија, “Гуминс” Нпви Сад. Најзнашајније 
загађујуће материје кпје прпизилазе из хемијске индустрије: As,Sb, Pb, Cd, Cr, Cu, Hg, Se, Zn, Be, Ti, V, 
Ni, хлпрпфпрм дихлпретан, перхлпретилен, тетрахлпретилен, антрацен, бензин, базе, бензен, 
хлпрбензен/фенпл, хлпрпфпрм, цијанид, дихлпрметан, динитрпфенпл, тплуен, етилбензен, 
флупрантен, флуприд, флпурсиликат, динитрпфенпл, типцинанат, крезпл, мезитилен, нафталин, 
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нитрпбензен, PAH, PCB, фенпл, пентахлпрфенпл, фталат, киселине, ампнијак, катранска уља, 
терахлпретан/етен, угљентерахлприд, тплуен, трихлпретан/етан, ксилпл, ампнијум нитрат.  

Прпизвпдоа и прерада неметала ушествује у укупнпј индустријскпј прпизвпдои са 2,09%, а 
најзнашајнији капацитети су били Индустрија стакла Паншевп и  “Термика” Зреоанин. Најзнашајније 
загађујуће материје кпје прпизилазе из сектпра прпизвпдое и прераде неметала: As, Sb, Cr, Pb, Cu, 
Hg, Se, Ti, Zn, Ni, бензен, цијанид, флуприд, итд.  

Металски кпмплекс  oбухвата псам грана из пбласти индустрије прераде метала, а у укупнпј 
индустријскпј прпизвпдои ушествује са 12,41%. Најзнашајнији представници пве индустрије у пбласти 
алатних мащина су: “ЛЖТ” Кикинда, “Пптисје” Ада, “Мајевица” Башка Паланка, “Ппбеда” Нпви Сад, 
“Минел” Зреоанин и “Металпрпгрес” Зреоанин. У пбласти електришних мащина и каблпва најзна-
шајнији представници су “Север” Субптица, “Нпвкабел” Нпви Сад и “Елкпн” Бепшин. На сектпру 
ппљппривредне механизације (линије за щећерну репу) најзнашајнији представници су “Инеx Лифам” 
Стара Пазпва и “Мајевица” Башка Паланка. У прпизвпдои ппреме за навпдоаваое најзнашајнији 
прпизвпђаши су “Север” Субптица, “Фадип” Бешеј, “Румапласт” Рума. У прпизвпдои ппреме за 
припрему земљищта (сејашице и за защтиту биља) знашајни прпизвпђаши су “Мајевица” Башка 
Паланка, “Ппљпстрпј” Пчаци, “ФПП” Нпви Бешеј. Впјвпдина има седам брпдпградилищта. У ремпнту 
и прпизвпдои щинских впзила најзнашајнији прпизвпђаши су “Братствп” Субптица и “Шинвпз” 
Зреоанин. Развијена је и индустрија градевинске браварије и арматуре, где се пп велишини истишу 
“Бане Секулић” Спмбпр и “Истра” Кула, дпк су тп у преради жице “Милан Видак” Футпг и “Арма” Баш. 
Најзнашајније загађујуће материје кпје прпизилазе из сектпра прпизвпдое и прера де метала: As, Sb, 
Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Se, Be, Zn, V, бензин, бензен, цијанид, хлпрпфпрм, дихлпрметан, флуприд, 
фенпл, киселине, базе, угљентетрахлприд, тетрахлпретен, трихлпретан/етан, итд.  

Текстилни и кпжарскп-прерађивашки кпмплекс oбухвата шетири гране и ушествује у укупнпј 
индустријскпј прпизвпдои са 8%. Развијена је индустрија предива, тканина и ппдних пблпга.  Највећи 
прпизвпђаши су: “Синтелпн” Башка Паланка, “Прплетер” Зреоанин и Индустрија щтпфа Кула. Такпђе 
је развијена прпизвпдоа гптпвих текстилних прпизвпда и галантерије, а ту су најзнашајнија предузећа 
“Нпвитет” Нпви Сад, “Железнишар “Субптица, “Плантекс” Пландищте и “Слпга” Зреоанин. Међу 
прпизвпђашима кпже и крзна пп знашају се истишу: фабрика кпже “Рума”, “Етерна” Кула, “Тпза” 
Зреоанин, Индустрија крзна Инђија и др. Индустрија пбуће и галантерије је вепма развијена, а пп 
велишини прпизвпдое међу првима су: “Фрущка Гпра” Рума, “Бпрели” Спмбпр, “Меркур” Башка Па-
ланка, “Сплид” Субптица и “Укус” Кпвашица. Најзнашајније загађујуће материје кпје прпизилазе из 
сектпра прпизвпдое текстила: As, Sb, Cr, Pb, Cu, Hg, Zn, бензен, цијанид, епихлпрхидрин, флуприд, 
PCB, катранскп уље, трихлпретан/етан,пентахлпрфенпл, киселине, базе, тетрахлпретен, талијумтрих-
лпрбензпл, муљ, шађ, пепеп, пращина, шврсти птпад, итд.  

Грађевинарствп и индустрија грађевинскпг материјала је вепма развијенo у Ппкрајини. 
Најзнашајнији прпизвпђаши у индустрији грађевинскпг материјала су: “Бепшинска фабрика цемента”- 
Бепшин, “Тпза Маркпвић” Кикинда, “Пплет” Нпви Бешеј и “Пптисје” Каоижа. У грађевинарству 
нпсипци пве активнпсти су “Неимар” Нпви Сад, “Интеграл” Субптица и “Будућнпст” Нпви Сад. 
Најзнашајније загађујуће материје кпје прпизилазе из индустрије грађевинскпг материјала: As, Sb, Cr, 
Pb, Cu, Hg, Zn, бензен, цијанид, епихлпрхидрин, флуприд, PCB, катранскп уље, 
трихлпретан/етан,пентахлпрфенпл, киселине, базе, тетрахлпретен, талијумтрихлпрбензпл, итд.  

Прпизвпдоа папира u укупнпј индустријскпј прпизвпдои ушествује са пкп 2%, а најзнашајнији 
капацитет је “Лепенка” из Нпвпг Кнежевца. Најзнашајније загађујуће материје кпје прпизилазе из 
сектпра прпизвпдое папира: As, Sb, Cr, Pb, Cu, Hg, Zn, бензен, цијанид, епихлпрхидрин, флуприд, PCB, 
катранскп уље, трихлпретан/етан,пентахлпрфенпл, киселине, базе, тетрахлпретен, талијумтрих-
лпрбензпл, итд.  

Шумске ппврщине у АП Впјвпдини ппкривају укупну ппврщину пд пкп 142.000 хектара. 
Фпрмиранп је ппсебнп јавнп предузеће за управљаое щумама ппд називпм „Впјвпдинащуме“. У 
пквиру пвпг јавнпг предузећа усппстављена су шетири щумска газдинства: Шумскп газдинствп 
„Сремска Митрпвица” Сремска Митрпвица, Шумскп газдинствп „Банат” Паншевп, Шумскп газдинствп 
„Нпви Сад“ Нпви Сад и Шумскп газдинствп „Спмбпр” Спмбпр.  Индустрија прераде дрвета, целулпзе 
и папира пбухвата три гране и ушествује у индустријскпј прпизвпдои са 5%. Најзнашајнији 
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прпизвпђаши прераде дрвета су прпизвпђаши намещтаја: „Жаркп Зреоанин” Зреоанин, „Будућнпст” 
Субптица, „8. пктпбар” Бешеј, „Уметнпст” Башка Тпппла, „Срем” Инђија и „1. Нпвембар” Сремска 
Митрпвица. Вепма дугу традицију у прпизвпдои имају и прпизвпђаши грађевинске стпларије и 
паркета и леспнит и щпер плпша. У прпизвпдои и преради папира највећи прпизвпђаш је Фабрика 
лепенке и амбалаже „Лепенка” Нпви Кнежевац. Најзнашајније загађујуће материје кпје прпизилазе из 
индустрија прераде дрвета, целулпзе и папира: As, Cr, Sb, Cu, Hg, Ni, Zn, Pb, бензин, DDT, 
епихлпрхидрин, дихлпрметан, динитрпфенпл, флупрантен, флупрсиликат, крезпл, нафталин, PCB, 
PCN, пентахлпрфенпл, тетрахлпретен, талијумтрихлпрбензпл, фенпл, киселине, базе, ТЦДД, 
катранскп уље, угљентетрахлприд, тплупл, трихлпретан, ксилен, итд. 

 
6.1.2. Индустријски сектпри у Впјвпдини кпји имају највећи утицај на живптну средину  

Узрпци загађеоа у индустријским сектприма су застареле технплпгије, непрешищћава ое 
прпдуката сагпреваоа из димоака или слаба ефикаснпст филтера, лпщ квалитет сирпвина и ниска 
енергетска ефикаснпст, кап и неадекватнп функципнисаое и пдржаваое. Главни извпри загађеоа 
впде су непрешищћене индустријске и кпмуналне птпадне впде, ппљппривредни пдвпди, прпцедне 
впде са деппнија кап и загађеое везанп за решни сапбраћај.  

Ппаснпст пп живптну средину представљају и пдлагалищта рафинеријскпг муља. Главни 
извпри загађеоа пкплине кпје изазива металургија су емисије шестица и гаспвитих загађујућих 
материја, неправилнп ппступаое и пдлагаое шврстпг птпада и испущтаое птпадних впда без пбраде. 
Птпадне и загађујуће материје мпгу бити и канцерпгене.   

Главни загађиваши ваздуха су NOX, SO2 и пращина. Следе CO, CO2, испарљива прганска 
једиоеоа, деривати хлпра и флупра и присутни метали. Највећи деп емисија прераде неметала 
пптише из пећи за тппљеое примарних сирпвина. У прпизвпдои минералне вуне кап ппасне 
материје јављају се и фенпли, ампнијак и фпрмалдехид. У прпизвпдои стакла и прпизвпда пд стакла 
ппстпји велики пптенцијал рециклаже. Ппсебнп енергетски захтевне су прпизвпдоа цемента и креша. 
Највище енергије се трпщи у прпцесу тппљеоа примарних сирпвина. Прпизвпдоа неметала загађује 
земљищте птпадпм. У технплпщким прпцесима прераде не стварају се велике кплишине птпадних 
впда. Присуствп буке је такпђе знашајнп израженп. Технплпщки прпцеси и ппстрпјеоа су шестп 
застарели. Складищтеое индустријскпг и ппаснпг птпада је пзбиљан прпблем. Недпвпљнп је и не-
адекватнп праћеое емисија загађеоа. Нема адекватних технплпгија и ппстрпјеоа за смаоеое 
загађеоа.  

Слабе ташке сектпра за прпизвпдоа хемикалија и хемијских прпизвпда и вещташких и 
синтетишких влакана су недпвпљна енергетска и сирпвинска ефикаснпст, виспк нивп ствараоа 
индустријскпг птпада пп јединици прпизвпда, примена застарелих технплпгија, дптрајалпст 
ппстрпјеоа и неппстпјаое адекватних технплпгија и ппстрпјеоа за смаоеое загађеоа. Предузећа 
базне хемије пбухватају прпизвпдоу: хемикалија, хемикалија за ппљппривреду, хемијских влакана и 
пластишних маса, вещташких и синтетишких влакана. Предузећа кпја се баве прерадпм хемијских 
прпизвпда пбухватају прпизвпдоу: лекпва и фармацеутских сирпвина, средстава за праое и 
кпзметишких препарата, бпја и лакпва, амбалаже пд пластишних маса, кап и прераду пластишних маса 
и др. Хемијска индустрија је у изузетнп лпщем стаоу. Прпблем представља загађеое земљищта и 
впде неприкладним складищтеоем хемикалија кпје нису упптребљене и загађеое ваздуха, впде и 
земљищта некпнтрплисанпм и неадекватнпм упптребпм ппасних хемикалија. Предузећа хемијске 
индустрије су врлп псетљива са аспеката безбеднпсти прпцеса и ппјаве удеса, шије су пптенцијалне 
ппследице велике. Мпнитпринг емисија загађеоа живптне средине или не ппстпји или је 
неадекватан. Ппсматрани сектпр испущта велике кплишине птпадних впда са виспким кпнцентраци-
јама тпксишних материја, ампнијака, разних киселина, емулгпваних масти и уља, детерчената, 
шестица итд. Нема щире примене савремених система за праое ппреме и инсталација. Кприщћеое 
енергије је неефикаснп, а индустријска енергетска ппстрпјеоа су дптрајала. Ппгпни шестп не 
раздвајају птпадне впде пд атмпсферских, щтп пптенцијалнп угрпжава ппдземне впде и впдптпкпве.  

Прехрамбена индустрија је пзбиљан загађиваш живптне средине, нарпшитп збпг испущтаоа 
непрешищћених птпадних впда бпгатих прганским материјама у реципијенте, щтп мпже пзбиљнп 
угрпзити акватишну флпру и фауну. Са птпадним впдама се из ппгпна избацују мнпги пратећи 
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прпизвпди и разнпврсне хемијске материје кпје се кпристе у прпизвпднпм ппступку. Самп већи пп-
гпни имају уграђене системе за предтретман птпадних впда, а ппстрпјеоа за кпнашнп прешищћаваое 
је малп. Изграђена ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда углавнпм не функципнищу ефикаснп, 
а мнпга пд оих су ван ппгпна и руинирана. Ппступаое са сппредним прпизвпдима у прехрамбренпј 
ин дустрији је крајое незадпвпљавајуће. Мнпги драгпцени сппредни прпизвпди, нпр. крв из кланица, 
сурутка из прпизвпдое млека, пргански талпзи и вищак квасца из ппгпна пивара, винарија и 
дестилерија, избацују се са птпадним впдама, шинећи највећи деп оихпвпг загађеоа. Ппступаое са 
прганским птпадпм је такпђе незадпвпљавајуће, јер се пн пдлаже на деппније-сметлищта, а оегпвим 
разлагаоем настају гаспви стаклене бащте. Највище птпада пве врсте прпдукују ппгпни за примарну 
прераду биљних сирпвина.  

У стпшарскпј прпизвпдои дплази дп загађеоа земљищта и еутрпфикације ппвезани углавнпм 
са некпнтрплисаним испущтаоем непрешищћених птпадних впда са стпшних фарми бпгатим 
нутријентима.  
У индустријскпј преради млека настају птпадне впде кпје садрже сурутку и адитиве, кап и хемикалије 
кпје се кпристе за праое. Збпг тпга су птпадне впде пснпвни загађиваш живптне живптне средине 
кпје прпузрпкују млекаре.  

У прпизвпдои мащина и уређаја ппстпји врлп велики брпј, углавнпм малих и средоих 
предузећа (пкп 700). Прпизвпдоу карактерище застарелпст прпизвпдне и енергетске технплпгије и 
дптрајалпст ппстрпјеоа.  
 

6.1.3. Кпришћеое прирпдних материјала и минералних сирпвина  

Индустрија грађевинскпг материјала је искљушиви прпизвпђаш репрпдукципнпг материјала за 
српскп грађевинарствп. У цени грађеоа грађевински материјал ушествује пд 35-40%.  

Главни прпизвпди у индустрији грађевинскпг материјала Впјвпдине су: цемент и пстала 
минерална везива; креш и гипс; ппекарски прпизвпди (цигла, цреп); бетпнски префабрикати; 
тпплптни и хидрпизплаципни материјал; лаке грађевинске плпше и камен, песак, щљунак.  
 
 

6.2. Енергетика и рударствп 

 
6.2.1. Ппстпјеће стаое 

Енергетика и рударствп су сектпри шији је утицај на живптну средину (и прирпднп пкружеое) 
знашајан. Прпизвпдоа билп кпг пблика  енергије и активнпсти кпји јпј претхпде, пднпснп кпји је 
прате; ппшев пд истраживаоа прекп екпсплпатације/прпизвпдое минералних сирпвина, трансппрта 
и кприщћеоа, врще пдређен притисак на живптну средину. Са друге стране, прпизвпдоа енергија и 
истраживаое и прпизвпдоа минералних сирпвина, је предуслпв за ппстанак и развпј друщтва у 
целини, јер се на тај нашин пбезбеђује несметанп пдвијаое привредних активнпсти и псигурава 
пдређен живптни стандард. Вешити антагпнизам између привреднпг и екпнпмскпг развпја и защтите 
живптне средине је најизраженији у енергетскпм и рударскпм сектпру. 

Ппмирити два битна цивилизацијска захтева, сталнп растућу пптребу за 
енергијпм/енергентима-минералним сирпвинама и ефикасну и ефективну защтиту живптне средине, 
пснпвни/најважнији је задатак, а мпгуће га је пстварити уравнптеженим избпрпм енергетских извпра 
и пптималним нашинпм експлпатације минералних сирпвина 
Кпнстантан раст пптрпщое енергије/енергената у АП Впјвпдини, пгледа се првенственп  крпз раст 
емисије гаспва са ефектпм стаклене бащте и других загађујућих материја. На пвај нашин ппвећава се 
негативан утицај  енергетскпг и рударскпг сектпра на прирпднп пкружеое и живптну средину, 
ппсебнп кад се има у виду да у структури пптрпщое енергије у АП Впјвпдини дпминира ушещће 
фпсилних гприва (нафта, земни гас и угаљ), шије ушещће у укупнпј пптрпщои изнпси пкп 80%. 

Кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије (ПИЕ) и ппред распплпживих ресурса, прирпдних 
предисппзицијја АП Впјвпдине и наппра кпје улажу надлежни пргани Ппкрајине, није се знашајније 
прпменилп. 
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Кпнцепт шистије прпизвпдое и најбпљих дпступних техника (БАТ) се примеоује, пднпснп 
увпди се у примену тпкпм рекпнструкција ппстпјећих ппстрпјеоа, кап и увпђеоем аутпматизације у 
управљаоу прпсецима. 

Укупна пптрпщоа примарне енергије представља пптребну кплишину енергије да се 
задпвпљи пптрпщоа у земљи. Израшунава се кап збир брутп пптрпщое свих енергената (угаљ, нафта, 
гас, хидрппптенцијал, пбнпвљиви избпри енергије: бипдизел, гептермална енергија, сппарна 
енергија, пгревнп дрвп), а изнпсила је у АП Впјвпдини 4,0147 Мten-a (2013.гпдине).  

Према заступљенпсти ппјединих врста гприва, у укупнпј пптрпщои дпминира нафта и нафтни 
деривати са ушещћем пд 40 дп 47%, а затим следи прирпдни гас са ушещћем пд 26 дп 34%, уз 
наппмену да ушещће пвпг енергента кпнстантнп ппада, нарпшитп у сегменту, станпвнищтвп. Ушещће 
електришне енергије у укупнпј пптрщои у ппсматранпм перипду је релативнп уједнашен и креће се 
пкп 20%. Ушещће електришне енергије у укупнпј пптрпщои је релативнп уједнашенп и креће се пкп 
20%. Енергетским интензитетпм се назива пстварена укупна пптрпщоа енергије пп јединици брутп 
дпмаћег прпизвпда (БДП), кпји је индикатпр целпкупних екпнпмских активнпсти. Дп 2005. гпдине 
пвај индикатпр је „праћен“ и на нивпу Ппкрајина (па шак и нижих теритпријалних прганизаципних 
јединица), а пд тада се впди самп на нивпу Републике. Из неведенпг разлпга немпгуће је са сигур-
нпщћу пдредити кретаое енергетскпг интензитета на теритприји АП Впјвпдине, али се мпже тврдити 
да је у ппсматранпм перипду и у АП Впјвпдини дпщлп дп смаоеоа енергетскпг интензитета. 

Према ппдацима Агенције за защтиту живптну средине (Извещтај п стаоу живптне средине у 
Републици Србији), за разлику пд држава Еврппске уније, где је смаоеое енергетскпг интензитета у 
највећпј мери ппследица ппвећане енергетске ефикаснпсти, на смаоеое енергетскпг интензитета у 
Србији су највище утицале структурне прпмене у привреди. 

У АП Впјвпдини за пптребе прпизвпдое примарне енергије експлпатищу се фпсилна гприва; 
нафта, прирпдни гас и угаљ, а у малим кплишинама кпристе се и пбнпвљиви извпри енергије, пре 
свега пгревнп дрвп, гептермална енергија, шврста бипмаса, бипдизел и биплпжуља, кпји се јединп 
евидентирају у енергетскпм билансу Ппкрајине и тп тек пд 2007. гпдине. Кприщћеое шврсте птпадне 
бипмасе из агрп и индустријскпг кпмплекса је у зашетку (прпизвпди се самп тпплптна енергија), а 
пстали пбнпвљиви извпри енергије кап щтп су хидрппптенцијали, кпмунални птпад, енергија ветра и 
сунца недпвпљнп се кпристе у пднпсу на пптенцијал. 

У перипду ппсле Другпг светскпг рата, на ппдрушју АП Впјвпдине реализпвана су знашајна 
геплпщка и гепфизишка истраживаоа нафте и прирпднпг гаса. Избущенп је прекп 2.000 бущптина, 
укупне дужине пд пкп 3.350.000 m и урађенп је прекп 38.200 km сеизмишких прпфила и при тпме је 
пткривенп 110 нафтних, нафтнп-гасних и гасних ппља са прекп 300 ппјединашних лежищта. Ппврщина 
свих нафтних, нафтнп-гасних и гасних ппља изнпси пкп 650 km2, щтп шини пкп 3,02% пд укупнп 
ппврщине АП Впјвпдине. 

Пд краја деведесетих гпдина 20 века, дп 2011.гпдине није пткривенп ни једнп нпвп ппље 
угљпвпдпника у Впјвпдини. Пд фебруара 2011. гпдине дп краја 2014.гпдине пткривенп је два мала 
гасна лежищта и 3 мала нафтна лежищта, а пущтена су у прпизвпдоу та два нпва гасна и једнп нпвп 
нафнп лежищте. 

Ппвећаое прпизвпдое нафте и гаса, у перипду 2010.-2014.гпдина, прпузрпкпвалп је 
некпликп ерупција (некпнтрплисанп истицаое гаса) на лежищтима у прпизвпдои у пкплини 
Кикинде.  

Прерада сирпве нафте из дпмаће прпизвпдое и увпза, кап и прерада кпмппненти, кпје 
пбезбеђују НИС и „трећа лица” за пптребе целе Србије, пбавља се на теритприји АП Впјвпдине у 
рафинеријама у Паншеву  кпја је у власнищтву НИС-а. Заврщена је мпдернизација рафинерије 
Паншевп, шиме је ппвећана ефикаснпст прераде сирпве нафте, а такпђе је ппвећана ефективнпст 
защтите живптне средине. 

Tрансппрт сирпве нафте за пптребе целе Србије, ради прераде у впјвпђанским рафинеријама 
врщи ЈП “Транснафта”, нафтпвпдима кпји се налазе на теритприји Впјвпдине. Укупна дужина 
нафтпвпда у власнищтву ЈП Транснафта на теритприји АП Впјвпдине изнпси 154,4 km (Сптин – 
Паншевп). Саставне делпве инфраструктуре нафтпвпда представљају терминал у Нпвпм Саду, 
лпциран уз саму рафинерију, са складищним капацитетпм пд 4x10.000 m3 и пумпнпм станицпм, кап и 
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мерна станица уз рафинерију нафте у Паншеву. Ппред пвпг нафтпвпда у власнищтву кпмпаније НИС,  
налази се  нафтпвпд пд нафтнпг ппља Велебит дп Рафинерије у Нпвпм Саду. 

Увпз и трансппрт гаса на теритприји Србије пбавља ЈП Србијагас, а дистрибуцију гаса на 
теритприји Впјвпдине, псим ЈП Србијагас, пбављају јпщ и 23 лпкална дистрибутера. Трансппртни 
гаспвпд (виспкп притисак), капацитетат пкп 6.100.000.000 m3/гпдищое, на теритприји целе Србије 
дугашак је 2.202km, а дистрибутивни гаспвпд средоег притиска на теритприји АП Впјвпдине 1217 km 
и на оега је прикљушенп 862 индустријска кприсника. Дужина дистрибутивних гаспвпда нискпг 
притиска на теритприји АПВ је 9580 km и на оега је прикљушенп  прекп 200 хиљада кприсника. 

Ппдземнп складищте гаса у Банатскпм двпру је једини пбјекат такве врсте у Впјвпдини (и 
Србији) и кад буде кпмплетнп заврщенп у оега ће се мпћи утиснути и пп пптреби исцрпети 800 
милипна Nm3 прирпднпг гаса. За сада је заврщена самп прва фаза кпја пмпгућава утискиваое пкп 
300 милипна m3 и ппвлашеое пкп 5 милипна m3 прирпднпг гаса дневнп. 

У Елемиру се налази фабрика за прпизвпдоу тешнп-нафтнпг гаса (ТНГ) са дневнпм 
прпизвпдопм пд пкп 50 тпна ТНГ, щтп шини пкп 3-3,5% пд укупних пптреба Републике Србије за пвим 
енергентпм (пстатак се пбезбеђује из прпизвпдое у Паншеву, пкп 30-33%, пднпснп из увпза пкп 63,5 
дп 67%). 

Минералне сирпвине, ппекарска глина и лаппрац, прпизвпде се у смаоенпм капацитету збпг 
пада активнпсти у грађевинскпм сектпру.  

АП Впјвпдина нема усппстављен ажурни инфпрмаципни систем са следећим ппдацима:  
катастар истражних и експлпатаципних ппља,  катастар ппља рударскпг птпада, катастар напущтених 
рудника и рударских пбјеката, катастар активних и санираних рударских пбјеката и коигу исправа, 
кап деп  инфпрмаципни систем за геплпгију и рударствп . Збпг неппстпјаоа инфпрмаципнпг система 
не ппстпји целпвит увид ни у пптенцијал минералних сирпвина у АП Впјвпдину, а такпђе не ппстпји 
ни пдгпварајући мпнитпринг над тренутним истраживаоем и експлпатацијпм минералних сирпвина.   

Прпизвпдоа електришне енергије на теритприји АП Впјвпдине врщи се у јавним тппланама, у 
термпелектранама-тппланама (ТЕ- ТП) у Зреоанину, Сремскпј Митрпвици и Нпвпм Саду 
(кпгенерација) и у индустријским енерганама; МСК-Кикинда, Спјапрптеин-Бешеј, и гптпвп у свим 
щећеранама, кап и у „Linde Gas”-Бешеј. Укупна инсталисана снага генератпра Панпнских ТЕ-ТП је 425 
MW, дпк трајнп распплпжива снага на прагу електрана изнпси 363 MW. Упбишајена гпдищоа 
прпизвпдоа пвих електрана се раније кретала између 650 и 780 GWh, щтп је знатнп ниже пд мпгуће 
прпизвпдое, али и такп је пбезбеђиванп 8-10% укупних пптреба Впјвпдине за електришнпм 
енергијпм, да би та прпизвпдоа ппследоих гпдина задпвпљавала самп пкп 3% впјвпђанских пптреба 
за електришнпм енергијпм збпг нерентабилнпг рада ТЕ-ТП услед виспке цене прирпднпг гаса и 
мазута. 

Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина има пптенцијал да гпдищое из пбнпвљивих извпра енергије 
(ПИЕ) прпизведе 1,293 Мten-a, али је према ппдацима из Енергетскпг биланса АП Впјвпдине – План 
за 2011. гпдину, у 2009. гпдини прпизведенп свега 0,019 Мten-a, щтп шини 2% пд укупнп прпизведене 
примарне енергије (0,961 Мten-a) у Ппкрајини. Међутим, када би се кпристили сви распплпживи пп-
тенцијали из пбнпвљивих извпра енергије, а у слушају да прпизвпдоа из непбнпвљивих извпра 
енерегије (НПИЕ) пстане на истпм нивпу, Впјвпдина би мпгла да удвпструши прпизвпдоу примарне 
енергије уз минималнп ппвећаое емисије загађујућих материја.  

Билансираое енергије из пбнпвљивих извпра енергије, какп је већ истакнутп, у АП Впјвпдини 
се јединп врщи у делу прпизвпдое бипгприва – бипдизела.  
Кприщћеое псталпг пптенцијала пбнпвљивих извпра енергије се за сада не евидентира у АП 
Впјвпдини на прганизпван и систематишан нашин. Пстали пптенцијали из пбнпвљивих извпра 
енергије (ветар, сунце и хидрппптенцијали) се за сада не кпристе у АП Впјвпдини. 
 

6.3. Ппљппривреда  

 
6.3.1. Ппстпјеће стаое 

Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина, захваљујући изузетним прирпдним бпгаствима, пре свега 
квалитетним типпвима земљищта виспких прпизвпдних вреднпсти, бпгаствпм впда и уређеним 
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впдним режимпм са умеренпм кпнтиненталнпм климпм, представља најзнашајнији ппљппривредни 
репн Републике Србије идеалан за интензивну ппљппривредну прпизвпдоу и пствариваое виспких и 
стабилних принпса. 

Впјвпдина распплаже са 2.153.372ha укупне ппврщине земљищта, пд шега је  1.650.000ha 
пбрадивп ппљппривреднп земљищте, щтп представља 76,62% укупне ппврщине Ппкрајине. 

Ппљппривредне ппврщине пп категприји кприщћеоа земљищта деле се на: пранице и бащте, 
впћоаци, винпгради и ливаде, дпк се пп власнищтву деле на приватнп, друщтвенп и државнп 
земљищте. Пд укупнпг земљищта у АП Впјвпдини пбрађује се пкп 1.650.000 ha пд шега су пранице 
1.580.000ha, впћнаци 17.800ha, винпгради 10.900ha и ливаде 38.500ha. Рибоаци заузимају пкп 
10.000ha. Непрпдуктивнпг земљищта има пкп 200.000ha. На највећем делу ппљппривредних 
ппврщина узгајају се културе кап щтп су: пщеница, кукуруз, сунцукрет, спја, щећерна репа, ппврће, 
крмнп биље и арпматишнп и лекпвитп биље. 

Ппљппривреда кап ппсебна екплпщка целина је узајамнп ппвезана пдређеним прпизвпдним 
шинипцима: земљищтем, климатским шинипцима, гајеним биљкама, дпмаћим живптиоама кап и 
самим шпвекпм. Услед ппвећаоа ппврщина ппљппривреднпг земљищта, интензивираоа нашина 
прпизвпдое, ппвећане упптрене минералних хранива и средстава за защтиту биља, дпщлп је дп 
негативнпг утицаја на живптну средину. Интензивна ппљппривредна прпизвпдоа ппдразумева шестп 
некпнтрплисану упптребу минералних хранива, хемијских мелипраната, микрпелемената, 
инхибитпра нитрификације, пестицида.  

Минерална хранива представљају највећи узрпшник загађеоа земљищта. Нераципнална 
примена минералних хранива, без предхпдне кпнтрпле плпднпсти земљищта, има за ппследицу да 
хранива шестп дпспевају у агрпекпсистеме у мнпгп већпј кплишини негп щтп је пптребнп. На тај нашин 
нанпси се не самп директна екпнпмска щтета, већ се снижава прпдуктивнпст земљищта, квалитет 
принпса биљака и ппвећава еутрпфизација впдених басена. Таквим пднпспм мпгу се прпузрпкпвати 
пзбиљне екплпщке ппследице у виду смаоеоа прпизвпдне сппспбнпсти земљищта, али и губитка 
агрп-бипдиверзитета. 

Систем кпнтрпле плпднпсти земљищта и упптребе минералних хранива са наушнпг аспекта за-
снпван је 1980. гпдине, а закпнски је заживеп 1985. гпдине. Систем пбухвата кпнтрплу свих фактпра 
кпји пдређују плпднпст земљищта и дејствп ђубрива, пднпснп прекп исхране утишу на раст, развиће и 
принпсе биљака. Пвај систем пбухвата мере кпјима се наведени фактпри усмеравају у циљу 
пствареоа виспке и стабилне прпизвпдое уз примену екпнпмишнпсти и защтиту свих елемената 
живптне средине.  У тпку прптеклих 15 гпдина збпг екпнпмске кризе и ратних разараоа Систем није 
спрпвпђен у дпвпљнпј мери у ппљппривреднпј пракси. Пд 2002. гпдине дп данас спрпвпди се акција 
бесплатне хемијске анализе узпрака ппљппривреднпг земљищта на теритприји АП Впјвпдине. 
Узпркпваоем и анализпм земљищта на параметре кпнтрпле плпднпсти земљищта ппљппривредни 
прпизвпђаши дпбијају инфпрмацију п правилнпм ђубреоу у смислу врсте и кплишине ђубрива, кап и 
времена оихпве примене. Пва мера дпвпди дп знашајне раципнализације упптребе ђубрива у пднпсу 
на ђубреое без претхпдних анализа земљищта кпје је у Впјвпдини јпщ увек заступљенп у знашајнпј 
мери. 

Савремена ппљппривредна прпизвпдоа је незамислива без упптребе пестицида. 
Прпизвпдоа пвих средстава представља знашајан сегмент прпизвпдое у сектпру хемијске индустрије 
у Србији, а ппгптпвп у Впјвпдини и пд великпг је знашаја за даљи развпј ппљппривредне прпизвпдое 
кпд нас.  Ефикаснпст защтите биљака не зависи самп пд пдабранпг препарата, већ и пд примеоене 
дпзе, времена и нашина примене.  Пптрпщоа средстава за защтиту биља се изражава у тпнама 
пптрпщое активне материје укупнп пп хектару гпдищое. 

Суще, кап екстремне хидрплпщке ппјаве у Впјвпдини су све ушесталије, а зависнп пд интен-
зитета и трајаоа мпгу знашајнп смаоити принпсе ппљппривредних култура. Ппсебнп су јаке суще 
биле 2000. и 2003. гпдине, щтп се изузетнп негативнп пдразилп на принпс. Пбрашун впднпг биланса 
земљищта указује да је кплишина впде кпја се губи евапптранспирацијпм у тпку вегетаципнпг 
перипда, већа пд укупне кплишине падавина на ппдрушју Впјвпдине.  
Навпдоаваое је најслпженији деп хидрптехнишких мелипрација, при шему треба имати на уму 
пснпвне дефиниције и нашела кпнцепта пдрживпсти.  Пдрживп навпдоаваое знаши примену ташнп 
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пдређене кплишине впде дпбрпг квалитета, у правп време, пптребне за пптималан раст биљних 
култура, уз минимизираое превлаживаоа, испираоа и птицаоа. Примена навпдоаваоа пмпгућава 
и прпмену структуре сетве, увпђеое прпфитабилних семенских и ппвртарских култура щтп резултује 
већпм екпнпмскпм дпбити.  

 Дпминантнп извприщте впде за навпдоаваое су ппврщинске впде. Ипак знашајну улпгу 
имају „вещташке ппврщинске впде” тј. впдне акумулације кпјима се птклаоа временска 
дисхармпнишнпст распплпживих кплишина и захтева за впдпм у ппјединим регипнима кап на пример 
у Севернпј Башкпј. Пп ппврщинама ппд системима за навпдоаваоем наща земља се налази на 
ппследоем месту у Еврппи. Укупне ппврщине ппд системима у Впјвпдини изнпсе пкп 80.000ha. Псим 
щтп је пвп незадпвпљавајуће пп пбиму нема места задпвпљству ни у ппгледу оихпве технишке 
ппремљенпсти нити пп степену оихпвпг кприщћеоа. Ппсебан знашај, када су у питаоу извприщта 
впде за навпдоаваое у Впјвпдини, има вищенаменски Хидрпсистем Дунав-Тиса-Дунав. Пснпвна 
каналска мрежа (ПКМ) пвпг хидрпсистема пмпгућава захватаое впде за навпдоаваое 510.000ha 
ппљппривреднпг земљищта (210.000ha у Башкпј и 300.000ha у Банату) щтп је знатнп веће пд дп сада 
изграђених система за навпдоаваое. Пне ппврщине ппљппривреднпг земљищта кпје нису 
пбухваћене навпдоаваоем из пвих извприщта, захваћене су регипналним системима за 
впдпснабдеваое, кап щтп су „Северна Башка” са 7 ппдсистема за навпдоаваое 132.000ha и „Срем” са 
4 ппдсистема за 225.000ha ппљппривредних ппврщина. 

Впјвпдина у ппгледу климе спада у семиаридна ппдрушја, щтп знаши да се тпкпм ванвегетаципне 
сезпне шестп јављају вищкпви ппврщинских впда, мада се пни мпгу у краћем или дужем временскпм 
интервалу јавити и тпкпм вегетаципнпг перипда, а ппсебнп на нижим теренима. Такве впде у великпј 
мери пгранишавају мпгућнпст искприщћаваоа земљищта у ппљппривреднпј прпизвпдои, или га шине 
и сасвим привреднп неупптребљивим.  Пдвпдоаваое сувищних унутращоих впда, на прпстпру 
Впјвпдине, има дугу традицију и једна је пд пснпвних делатнпсти кпја је усмерена у правцу уређеоа 
впднп-ваздущнпг режима земљищта. Пва хидрптехнишка мера је нарпшитп знашајна на 
ппљппривредним прпизвпдним ппврщинама у равнишарскпм делу Впјвпдине, где је птицаое впде и 
пп ппврщини терена и крпз самп земљищте вепма сппрп или практишнп и не ппстпји. Кап 
реципијенти за пве сувищне впде мпгу се јавити детаљна каналска мрежа за пдвпдоаваое или 
прирпдни впдптпци, а такпђе се кап свпјеврсни реципијенти јављају и плитке микрп и мезпдепресије 
у пквиру прпизвпдних ппљппривредних ппврщина у кпјима услед тпга дплази дп ствараоа 
впдплежи. У оих се заједнп са впдпм сливају и ерпзипнпм прпцесима ппкренуте шестице глине и 
праха и бивају исталпжене на најнижим кптама пвих земљищта, щтп дпвпди дп ппвећаваоа 
ппврщине захваћене впдплежпм кап и дужине оенпг трајаоа.  

Са ппшеткпм изградое Великпг башкпг канала, негде крајем XVIII века, па дп данас у 
Впјвпдини је изградјенп пкп 300 система за пдвпдоаваое са пкп 20.100km детаљне каналске мреже, 
45.146ha хпризпнталне цевне дренаже, 169 црпних станица са инсталисаним капацитетпм пд 437 
m3/s, а ппврщине кпје се пдвпдоавају су 1.776.509ha пд шега је 1.423.076ha у Башкпј и Банату и 
353.433ha у Срему.  

Стпшарствп је релативнп малп заступљенп у Впјвпдини, са свега 24 услпвна грла на 100ha 
ппљппривредне ппврщине. Сматра се да би максимум требалп да буде у прпсеку пкп два услпвна 
грла пп хектару. Максимум се ппставља из разлпга защтите пкплине и раципналнпг искприщћеоа 
стајоака. У структури стпшнпг фпнда Впјвпдине дпминантнп местп заузима свиоарствп са 49%, затим 
следе гпведарствп са 38%, живинарствп 7% и пвшарствп са 3%. Впјвпдина ушествује са 15% у пснпвнпм 
стаду гпведа, 17% у репрпдуктивним капацитетима свиоарства и 11% у пснпвнпм стаду пваца у 
Србији. Стпшарствп у Србији, и ппред изразитп ппвпљних прирпдних услпва, налази се у великпј 
кризи. Брпј стпке је у ппследопј деценији ппадап пп гпдищопј стппи пд два дп три пдстп, а ппала је и 
прпизвпдоа меса са 600.000 тпна деведесетих гпдина на 450.000 тпна данас. Смаоена је и пптрпщоа 
меса пп једнпм станпвнику са 65 на 43 килпграма. Ппсебнп је неппвпљна ситуација у гпведарству, 
пвшарству и свиоарству. Узрпци се налазе у нарущеним паритетима цена, губитку тржищта, 
немпгућнпсти извпза, смаоенпј куппвнпј мпћи станпвнищтва, недпвпљним средствима у аграрнпм 
бучету и сл. 
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Кпнцепција кприщћеоа и защтите ппљппривреднпг земљищта заснива се на интeгрaлнoм 
упрaвљaоу прирпдним ресурсима, на нашин кпјим се пбезбеђује ппщте ппбпљщаое стаоа живптне 
средине, рехабилитација тла, впде, ваздуха и прирпдних предела и пшуваое флпре и фауне и 
оихпвих станищта, међуспбним усклађиваоем активнпсти предузиманих у следећим пбластима:  

- унапређиваое екпнпмских и спцијалних услпва живљеоа на селу: ппдрщка развпју 
неппљппривредних делатнпсти, псниваоу и развпју микрп предузећа и развпју сепскпг туризма у 
циљу ппвећаоа заппсленпсти станпвнищтва и прпмпције предузетнищтва; ппдрщка пбезбеђеоу 
базишних услуга за руралну привреду и станпвнищтвп, пбнпви и развпју сепске архитектуре и 
пшуваоу културнп-истпријскпг наслеђа и прирпдних и пејзажних вреднпсти руралних ппдрушја;  

- на ппдрушјима интензивне ратарске и ппвртарске прпизвпдое припритет има предузимаое 
мера за спрешаваое екплпщких и здравствених ризика везаних за интензивну, мпнпкултурну и 
виспкп механизпвану прпизвпдоу, уз истпвременп унaпрeђиваое систeмa зa нaвoдоaвaоe и 
пдвпдоаваое; рaзвиjaоe биoлoщких систeмa прoизвoдоe, рeциклирaоe инпутa, рeдукoвaоe 
пoтрoщоe минeрaлних ђубривa и пeстицидa; пoдизaоe прoсeшних принoсa; спрeшaвaоe 
aцидификaциje зeмљищтa; рaциoнaлнo кoрищћeоe eнeргиje и рaзвиjaоe oбнoвљивих eнeргeтских 
извoрa;  

- традиципнални винпградарски рејпни и брпјна винпгпрја захтевају свестрану, кпнзистентну 
и синхрпнизпвану ппдрщку прпстпрне, аграрне и инвестиципне пплитике, ради пшуваоа оихпвих 
предепних, туристишких и екпнпмских вреднпсти, унапређиваоем агрптехнишких услпва узгајаоа 
винпве лпзе, технплпгије прпизвпдое вина и маркетинга. 

 
Удеп укупнпг ппљппривреднпг станпвнищтва у укупнпм станпвнищтву Впјвпдине је исппд 

11%. Ппљппривреднп станпвнищтвп Впјвпдине шини пкп 26% ппљппривреднпг, пднпснп 24% 
активнпг ппљппривреднпг станпвнищтва Србије. На једнпг станпвника дплази 0,88ha 
ппљппривредне, или 0,78 ha пранишне ппврщине. Имајући у виду да прпсешна велишина ппседа 
сељашкпг газдинства у Впјвпдини изнпси 3,59 ha кприщћенпг пбрадивпг земљищта и да сваки ппсед у 
прпсеку има 3 пдвпјене парцеле, мпже се закљушити да Впјвпдина има неппвпљну ппседпвну 
структуру. 

 Највећи прпблем са аспекта защтите живптне средине представљају лагуне и лагунски 
системи из кланишне индустрије и са фарми, збпг емисије щтетних гаспва са ефектпм стаклене бащте, 
ппсебнп метана и загађеоа нутријентима, нарпшитп азптпм и фпсфпрпм кпји дпспевају у впдптпкпве.  

 
6.3.2. Узрпци прпблема 

 Узрпци прпблема су следећи:  

- неппстпјаое систематске кпнтрпле примене ђубрива и средстава за защтиту биља;  

- неадекватнп управљаое плпднпщћу земљищта и применпм минералних и прганских 

хранива;  

- неадекватнп управљаое стајоакпм на великим стпшним фармама, щтп дпвпди дп загађеоа 

живптне средине;  

- пракса у ппљппривреди и щумарству кпја ппдстише ерпзију земљищта;  

- низак нивп свести п живптнпј средини међу ппљппривредним прпизвпђашима;  

- регипнализација ппљппривредне прпизвпдое и неравнпмерна упптреба средстава за 

защтиту биља, кпја дпвпди дп ппјаве лпкалних и регипналних „hot-spots” ташака;  

- неппстпјаое систематскпг праћеоа стаоа земљищта;  

- нису идентификпвана ппдрушја ппд ризикпм за загађеое земљищта и ппдземних впда 

прекпмернпм упптребпм ђубрива и средстава за защтиту биља;  

- нису идентификпвана ппдрушја ппд ризикпм пд ерпзије, смаоеоа прганске материје, 

заслаоиваоа, клизищта и набијаоа земљищта;  

- не кприщћеое бипгаса и бипмасе.  
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6.4. Шумарствп 

 
6.4.1. Ппстпјеће стаое 

Структура щумскпг ппкриваша приказује се на пснпву збирних ппдатака дпбијених из 
прегледних анализа плански дпкумената у щумарству.  

Јавнп предузеће ЈП „Впјвпдинащуме“, газдује са укупнп 130.589,96  ha щума и земљищта, пд 
шега на щуме птпада 96.212,33 ha (73,7%) и непбраслп земљищте 34.377,63 ha (26,3%). Пд ппврщине 
щума и щумских култура, щуме се налазе на 48.921,34 ha (50,8%) и щумске културе (вещташки 
ппдигнути и вещташки пбнпвљене щуме) на 47.290,99 ha (49,2%). Пд укупне ппврщине непбраслпг 
земљищта, щумска земљищта се налазе на ппврщини пд 17.528,59 ha (51%), неплпдна земљищта 
(баре, трстици и другп) 12.406,68 ha (36,1%), земљищта за пстале сврхе (сапбраћајнице, пстали 
пбјекти инфраструктуре и другп) 3.892,57 ha (11,3%) и земљищта у категприји заузећа и ппседу других 
власника 549,79 ha (1,6%). Из наведених ппдатака се види да су щуме и щумске културе укљушујући и 
вещташки пбнпвљене щуме ппдједнакп заступљене у щумскпм фпнду предузећа, са наппменпм да је 
један знашајан деп щума храста лужоака у Ппсавини у пснпви антрпппгенпг ппрекла, а исте се и 
данас пбнављају кпмбинпванпм метпдпм прирпднпг и вещташкпг пбнављаоа. Неппщумљена щумска 
земљищта представљају знашајан пптенцијал за ппдизаое нпвих щума, уз пшуваое функципналне 
целине са другим прирпдним станищтима. У щумама кпјима газдује ЈП „Впјвпдинащуме” 
најзаступљеније су следеће врсте щумскпг дрвећа: меки лищћари (тпппле и врбе), храст лужоак, 
америшки јасен, ппљски јасен, багрем, цер, пстали лищћари (граб, липе, храстпви, кппривић и други) 
и шетинари (претежнп црни и бели бпр). У укупнпј ппврщини щума пд 96.231,40 хектара, квалитетне 
пшуване щуме ушествују са 67.936,24 хектара (70,60%), а разређене и деградиране щуме са 28.295,16 
хектара (29,40%). У разређеним и деградираним щумама и щумским културама и вещташки 
пбнпвљеним щумама, кприщћеое прпизвпднпг пптенцијала щумских станищта је несумоивп на 
нивпу нижем пд 30%. Ппврщина разређених и деградираних щума пд 28.295,16 хектара представља 
знашајан пптенциал за унапређеое стаоа щума. И ппред напред наведенпг релативнп дпбрпг стаоа 
щума, мпже се са сигурнпщћу тврдити да се прпизвпдни пптенцијали у щумама Јавнпг предузећа 
„Впјвпдинащуме” кпристе на нивпу исппд 70% мпгућег, щтп указује на знашајне мпгућнпсти 
унапређиваоа ппстпјећег стаоа. Укупна залиха дрвне запремине у щумама НП Фрущка гпра изнпси 
5.507.205,00 m³ или прпсешнп 244,57 m³/ha, а гпдищои за-премински прираст 140.170,00 m³ или 
прпсешнп 6,22 m³/ha. Наведени ппдаци упућују на натпрпсешну залиху дрвне запремине, кпја је 
резултат виспкпг прпизвпднпг пптенцијала щумских станищта и неблагпвременпг пбнављаоа пвих 
щума.  

У щумама Наципналнпг парка Фрущка гпра је заступљенп прекп 50 врста щумскпг дрвећа, пд 
кпјих су у ппгледу заступљенпсти у укупнпј залихи дубеће дрвне запремине најзнашајније следеће: 
сребрнплисна липа са 2.073.829 m³ (37,6%), храст китоак 1.036.851 m³ (18,8%), цер 650.829 m³ 
(11,8%), буква 482.786 m³ (8,8%), граб 364.001 m³ (6,6%), багрем 116.116 m³ (2,1%) и храст лу-жоак 
108.200 m³ (2,0%). Наведних седам врста щумскпг дрвећа ушествује у укупнпј залихи дрвне запремине 
пд 5.507.205m³ са 4.831.955 m³ (87,7%), а све пстале врсте са 675.250 m³ (12,3%). Садащое стаое 
щума ппсебнп пптерећује виспкп ушещће изданашких щума и ксенп-сппнтане прпмене у саставу 
прирпдних щумских заједница. Виспкп ушещће изданашких щума у укупнпм щумскпм фпнду 
Наципналнпг парка је резултат газдпваоа прекп 60 разлишитих власника пвих щума у перипду пре 
Другпг светскпг рата. Знашајна измеоенпст састава щумских екпсистема настаје ппд утицајем щиреоа 
састпјина сребрнплисне липе на рашун прирпдних храстпвих щума.  

ЈВП „Впде Впјвпдине” газдује са укупнп 13.046,89 хектара щума и непбраслпг щумскпг и 
псталпг земљищта, пд шега пбраслп земљищте заузима 6.404,41 ха (49,09%), а непбраслп 6.642,48 ха 
(50,91%). На пбраслпм земљищту прирпдне щуме су заступљене на 3.509,70 ha (54,80%), а щумске 
културе и вещташки пбнпвљене щуме 2.894,71 ha (45,20%). У укупнпј ппврщи-ни непбраслпг 
земљищта, щумскп земљищте је заступоенп са 2.886,99 ha (43,46%), неплпднп земљищте 1.821,21 ha 
(27,42%), земљищта за пстале намене 1.665,96 ha (25,08%) и заузећа 268,32 ha (4,04%). Виспкп ушещће 
непбраслпг у укупнпј ппврщини земљищта кпјим газдује пвп пре¬дузеће упућује на недпвпљнп 
кприщћеое пптенцијала щумскпг земљищта у прпизвпдои дрвета. Притпм се мпра наппменути да је 
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знашајан деп тпг земљищта представљају депресије настале кппаоем материјала за изградљоу 
насипа, у кпјима тпкпм веће дела гпдине лежи впда и кпја најшещће нису ппгпдна за развпј щумске 
вегетације. Ппстпјеће стаое у великпј мери пптерећује и неппвпљна структура щума щума, јер пд 
укупне ппврщине щума 6.404,61 ha, виспке щуме се налазе на ппврщини пд 2.397,53 ha (37,43%), 
щумске културе и вещташки пбнпвљене щуме 2.419,25 ha (37,78%) и изданашке щуме 1.587,83 ha 
(24,79%). У категприји виспких щума, пшуване се налазе на 1.279,10 ha (53,43%), разређене 481,50 ha 
(20,06%) и деградиране 636,93 ha (26,50%). Пшуване щумске културе и вещташки пбнпвљене щуме су 
заступљене са 1.663,71 ha, разређене 545,92 ha (22,57%) и деградиране 209,62 ha (8,66%). Пшуване 
изданашке щуме се налазе на 392,03 ha (24,69%), разређене 499,71 ha (31,47%) и деградиране 696,09 
ha (43,84%). У укупнпј ппврщини щума категприји пшуваних припада 3.334,84 ha (52,07%), разређених 
1.527,13 ha (23,84%) и деградираних 1.542,64 ha (24,09%). У щумама кпјима газдује ЈВП „Впде 
Впјвпдине” у највећпј мери су заступљене следеће врсте дрвећа: меки лищћари (врбе и тпппле), 
ппљски јасен, америшки јасен, багрем, лужоак и друге. Укупна залиха дрвне запремине наве¬дених 
врста, према стаоу щумских пснпва, изнпси 541.012,70 m³, а у кпјпј ппједине врсте ушествују у 
следећим пднпсима: меки лищћари 505.476,43 m³ (93,44%), америшки јасен 18.371,46 ha (3,40%), 
багрем 11.002,21 ha (2,04%), ппљски јасен 5.195,30 m³ (0,97%), лужоак 194,30 m³ (<0,01%) и псталп 
772,70 m³(<0,01%). Према залихама дубеће дрвне запремине и екпнпмскпм знашају, меки лищћари 
представљају привреднп најзнашајније врсте дрвећа, а затим америшки јасен, багрем и ппљски јасен. 
Све пстале врсте у щумскпм фпнду су симбпли¬шнп заступљене. Прпсешни гпдищои прираст дрвне 
за¬премине изнпси 37.422,17 m³ у кпме ппједине врсте ушествују у следећим пднпсима: меки 
лищћари 34.310,78 m³ (91,69%), америшки јасен 2.070,30 m³ (5,53%), багрем 929,39 m³ (2,48%), ппљски 
јасен 75,10m³ (0,20%), храст лужоак 5,40 m³ (<0,01%) и псталп 31,60.m³ (<0,01%). Кап и у слушају 
залиха дубеће дрвне запремине, гпдищои прираст убедљивп је највећи кпд меких лищћара, 
пднпснп врба и тпппла. Приказани ппдаци упућују на закљушак да се на ппдрушју щума ЈВП „Впде 
Впјвпдине” прпизвпдни пптенцијал щумских станищта кпристи исппд 50% капацитета.  

Укупна ппврщина Наципналнпг парка Фрущка гпра изнпси 25.548,19 ha. Пд укупне ппврщине 
земљищта ппд управпм Наципналнпг парка, 22.518,00 ha (92,3%) је пбраслп щумпм, 1.835,73 ha 
(7,5%) је непбраслп зем¬љищте, а 38,25 ha (0,2%) представља заузеће. Ппврщина прирпдних щума 
изнпси 20.326,24 ha (90,27%), а вещташки ппдигнутих састпјина 2.191,76 ha (9,73%). Реституцијпм 
щума тпкпм дпщлп је прпмене власнишке структуре унутар Наципналнпг парка.  

Неппвпљан размер дпбних разреда карактерище неравнпмерна заступљенпст ппјединих 
дпбних разреда, кпја се исппљава у нискпм ушещћу Iа, Ib и II дпбнпг разреда и несразмернп виспкпм 
ушещћу VII и VIII дпб-нпг разреда. Наведенп стаое дпбних разреда у претежнп изданашким щумама 
Наципналнпг парка упућује на закљушак да је прпцес пбнављаоа щума врлп усппрен, а нарпшитп 
прпцес превпђеоа изданашких щума у виспки састпјински пблик.  

Укупна залиха дрвне запремине у щумама Наципналнпг парка изнпси 5.507.205,00 m³ или 
прпсешнп 244,57 m³/ha, а гпдищои запремински прираст 140.170,00 m³ или прпсешнп 6,22 m³/ha. 
Наведени ппдаци упућују на натпрпсешну залиху дрвне запремине, кпја је резултат виспкпг 
прпизвпднпг пптенцијала щумских станищта и неблагпвременпг пбнављаоа пвих щума. Виспки 
принпси дрвне запремине представљају јпщ једну пптврду прпизвпднпг пптенцијала станищта, 
генетскпг пптенцијала врста щумскпг дрвећа и мпгућнпсти даљег унапређиваоа прпизвпдних 
пптенцијала, кпја се мпже пстварити усппстављаоем правилнпг пднпса дпбних разреда и 
превпђеоем изданашких щума у виспке састпјинске пблике.  

Садащое неппвпљнп стаое щума ппсебнп пптерећује виспкп ушещће изданашких щума и 
критишне прпмене прирпдних щумских екпсистема. Виспкп ушещће изданашких щума у укуп¬нпм 
щумскпм фпнду Наципналнпг парка је резултат газдпваоа прекп 60 разлишитих власника пвих щума у 
перипду пре Другпг светскпг рата. Знашајна измеоенпст састава щумских екпсистема настаје ппд 
утицајем щиреоа састпјина сребрнплисне липе на рашун храстпвих щума. Према типплпщкпј 
припаднпсти највећи деп ппврщина Фрущке гпре припада храстпвим щумама (китоак, лужоак, 
сладун, медунац, цер и други). Липе представљају важне пратеће врсте дрвећа у храстпвим 
екпсистемима и шине фактпр прпгресивне сукцесије у склппљеним храстпвим састпјинама. Међутим, 
липе представљају фактпр регресивне сукцесије у фази пбнављаоа храстпвих щума, када наступа 
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оихпва дпминација у изданашкпм пблику. У тпм слушају изданашке липпве састпјине представљају 
заврщну фазу деградације храстпвих щума, када храстпви нестају кап главни едификатпри пвих 
станищта 
 

6.4.2. Унапређеое стаоа шума 

Унапређиваое стаоа щума и бпље кприщћеое прпизвпдних пптенцијала щумских станищта 
и генетишкпг пптенцијала врста щумскпг дрвећа мпже да се пствари ппдизаоем нпвих щума, 
превпђеоем изданашких щума у виспке щуме, мелипрацијпм деградираних щума, рекпнструкцијпм 
деградираних и разређених виспких щума и у маопј мери бпљим кприщћеоем прпизвпдних 
пптенцијала ппстпјећих квалитетних и пшуваних щума.  

Унапређиваое стаоа щума ппсебне намене (щуме защтићених ппдрушја), а нарпшитп 
Наципналнпг парка „Фрущка гпра”, мпра да буде у примарнпј функцији пшуваоа и защтите щумских 
екпсистема, оихпве биплпщке разнпврснпсти, стабилнпсти и защтитнп регулатпрних функција щума. 
Унапређеое екпнпмскп-прпизвпдних функција у пвим щумама пдвија се уппредп са унапређеом 
ппщтег стаоа щума, у границама пдрживпг управаљаоа щумским екпсистемима и специфишнпстима 
защтићенпг ппдрушја. Ппсебнп се истише пптреба свепбухватнпг вреднпваоа и пптребе пшуваоа 
щума, преппзнаваоа свих директних или индиректних дпбара и услуга кпје нам пружа щумски 
ппкриваш, а на кпјима се темељи стабилнпст привреднпг развпја друщтва. 

 
 

6.5. Лпвствп 

 
6.5.1. Ппстпјеће стаое 

На теритприји AP Впјвпдине налази се 98 лпвищта ппврщине пд 2.156.956 ha кпјима газдујe 6 
кприсника. Кап највећи кприсник је Лпвашки савез Србије кпји газдује са 61 лпвищтем прекп 57 
лпвашких удружеоа (1.991.605 ha). Псталих 5 кприсника газдују са 37 лпвищта (165.351 ha), међу 
кпјима су и два јавна предузећа. Јавнп предузеће „Впјвпдинащуме” газдује са 14 лпвищта (108.988 
ha), дпк Јавнп предузеће „НП Фрущка гпра” газдује са 1 лпвищтем (22.420 ha). Впјска Србије газдује са 
4 лпвищта (13.251 ha), ппљппривреднп предузеће са 1 лпвищтем (2.537 ha) и на 17 рибоака 
фпрмирана су лпвищта на ппврщини пд 18.154 ha. Лпвищта у Башкпј заузимају 42,40%, у Банату 
41,52% и у Срему 16,08% укупне лпвне ппврщине у Впјвпдини. Најраспрпстраоенија су лпвищта 
мпзаишнпг типа са дпминацијпм ппљппривреднпг земљищта, кап и са барским станищтима, дпк 
најмаое има лпвищта у щумским станищтима, шија ппврщина у АПВ изнпси свега пкп 7%. Прва 
лпвашка друщтва у Впјвпдини пснпвана су јпщ давне 1873. гпдине. 

Данас се лпвищта у Впјвпдини убрајају међу најппзнатија у Србији  јер су прирпдни 
пптенцијали за гајеое разних  врста дивљаши ппвпљни. Лпвищта су карактеристишна пп племенитим 
врстама дивљаши кпје су изузетнп интересантне за лпвни туризам, а тп су пд крупних врста дивљаши: 
еврппски - ритски јелен, срнећа дивљаш, дивља свиоа (аутпхтпне врсте), и јелен лппатар, муфлпн и 
вирчинијски белпрепи јелен (алпхтпне врсте). Пд ситне дивљаши: зец, ппљска јаребица, дивље патке, 
дивље гуске, гугутке, кап аутпхтпне врсте, и пд мигратпрних врста: грлица, гплуб гривнащ, препелица, 
лисаста и мала лисаста гуска,  кап и некпликп врста дивљих патака (крча и звиждара), и пд алпхтпних 
врста фазан.  

У птвпреним лпвищтима Впјвпдине заступљен је зец, фазан, јаребица, а на впденим и 
мпшварним ппврщинама дивља патка и дивља гуска. Тпкпм летоих месеци има дпста мигратпрних 
птица (грлице, препелице и др) а пд крупне дивљаши у лпвищтима је присутна срна, дивља свиоа и 
јелен. Впјвпдина је ппзната и пп узгпју крупне дивљаши у пграђеним лпвищтима.  

Лпвищта у пквиру Јавнпг предузећа Впјвпдинащуме фпрмирана су на ппврщини пд 108.988 
ha, щтп изнпси 5,05% пд укупнп фпрмираних лпвищта у Впјвпдини. Са 14 лпвищта предузећа газдују 
шетири щумска газдинства: „Нпви Сад” Нпви Сад, „Спмбпр” Спмбпр, „Банат” Паншевп, „Сремска 
Митрпвица” Сремска Митрпвица и пети деп предузећа „Впјвпдинащуме - Лпвптурс” Нпви Сад - 
Петрпварадин. To  Јавнп предузеће газдује са 9 пграђених и 5 птвпрених лпвищта. Укупна ппврщина 
пграђених лпвищта изнпси 25.552ha, пднпснп 23,5% пд укупне ппврщине свих фпрмираних лпвищта 
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ЈП „Впјвпдинащуме”. У птвпреним лпвищтима се узгаја: јелен, дивља свиоа и срнећа дивљаш, пд 
крупне дивљаши, а пд ситне зец, фазан, ппљске јаребице, дивље гуске и дивље патке. Лпвищта пвпг 
предузећа су равнишарскпг типа псим лпвищта „Врщашке планине” кпје припада брдскпм типу.  

Лпвищте ЈП „Наципнални парк Фрущка гпра” пбухвата ппврщину пд 22.420 ha пд кпје је лпвна 
ппврщина 20.000 ha. Састпји се пд затвпренпг - пграђенпг дела (резерват Впрпвп на 1.750ha, и 
репрпцентар - прихватилищте, у кпјем су 2009. гпдине на 109ha дпнети - реинтрпдукпвани 36 јелена 
из Мађарске - 30 кпщута и 6 јелена) и птвпренпг дела лпвищта. У пграђенпм делу лпвищта ,,Впрпвп” 
узгајају се јелен лппатар и муфлпн, кап алпхтпне врсте и дивља свиоа кап аутпхтпна врста, дпк у 
птвпренпм делу лпвищта се гаји срнећа дивљаш и дивља свиоа и пд 2011. гпдине јелен, кап и зец, 
фазан, ппљска јаребица, дивље гуске и дивље патке и др. Резерват лпвищта „ЈП Наципнални парк 
Фрущка гпра” има ппврщину пд 4.885 ha пднпснп 21,70 % пд укупне ппврщине пд шега је 913 ha у I 
степену защтите. Карактеристика лпвищта је слпжена и врстама брпјна фауна, щтп је у складу са 
ппщтим прирпдним, климатским и прпграфским услпвима терена, кап и флпристишки бпгата 
вегетација. Ппред тпга, већи деп лпвищта распплаже правилнп расппређеним извприщтима впде, 
щтп дпдатнп ппспещује узгпј дивљаши на пвпм ппдрушју. Лпвищте је брдскпг типа.  

ВУ „Мпрпвић” газдује лпвищтима „Карађпрђевп” у Карађпрђеву и „Непрешава-Мпрпвић” у 
Мпрпвићу. Лпвищте „Карађпрђевп” пбухвата ппврщину пд 4.520 ha. Пграђени деп лпвищта је 
ппврщине 3.330 ha и у оему се узгајају јелен, дивља свиоа, јелен лппатар, муфлпн и у маоем брпју 
вирчинијски белпрепи јелен. Лпвищте „Непрешава-Мпрпвић” пбухвата ппврщину пд 2.857 ha. 
Ппврщина пграђенпг дела лпвищта изнпси 1398 ha. У лпвищту се узгајају еврппски јелен, јелен 
лппатар, дивља свиоа и срна.  

У Впјвпдини ппстпји oko 22 000 лпваца кпји су прганизпвани у 394 лпвашка друщтва и 57 лп-
вашких удружеоа. У Башкпј је регистрпванп 26 лпвашких удружеоа, у Банату 23, а у Срему 8 лпвашких 
удружеоа.  

Пп свим ппказатељима, Зреоанин има најбрпјније лпвашкп удружеое, дпк су Сремски 
Карлпвци једина ппщтина у кпјпј нема лпвашкпг удружеоа. Пграђена лпвищта служе за интензиван 
нашин гајеоа аутпхтпних узгпјних врста (јелен и дивља свиоа) и алпхтпних узгпјних врста (јелен 
лппатар и муфлпн). Циљ узгпја дивљаши је да се ппд кпнтрплисаним услпвима пбезбеди генетски 
материјал за фпрмираое фпнда дивљаши, ппвећаое трпфејних вреднпсти дивљаши и др. Успех у 
гајеоу дивљаши мпже изпстати, укпликп се не газдује плански. Планскп газдпваое темељи се на 
усаглащаваоу пдстрела са реалним прирастпм дивљаши у лпвищту.  

Акп се узму у пбзир шиоенице да је у пграђенпм лпвищту мпгуће држати већи брпј грла пп 
јединици ппврщине пднпснп гущћу пппулацију, да се савремена технплпгија гајеоа дивљаши уз 
примену савремене селекције и неппхпдне здравствене защтите лакще спрпвпди у пграђенпм 
лпвищту, негп у непграђенпм, да се у пграђена лпвищта мпгу населити пдгпварајуће врсте крупне 
дивљаши кпје инаше не живе у слпбпднпј прирпди тпга ппдрушја, пнда се у пптпунпсти мпже 
сагледати знашај гајеоа крупне дивљаши у пграђеним лпвищтима. Гајеое крупне дивљаши у 
пграђеним делпвима лпвищта има и свпјих негативних страна. Пре свега, пграђиваоем лпвищта, шак 
и при пграђиваоу некпликп десетина хиљада хектара, дивљаши се пгранишава живптни прпстпр, а 
тиме и мпгућнпст већег избпра и прпналажеоа хране.  

Лпвищта „Кпзара” Башки Мпнпщтпр, „Апатински рит” Апатин, „Плавна” Баш, „Каракуща” 
Сремска Митрпвица, „Драгићев Хaт” Делиблатска пещшара су најппзнатија пграђена лпвищта за узгпј 
јеленске дивљаши. У пвим лпвищтима ппред јелена кап дпминантне врсте, кап пратећа врста узгајају 
се дивље свиое. У лпвищту „Камарищте” узгаја се дивља свиоа кап једина врста, дпк се у лпвищту 
„Карађпрђевп” узгаја кап пратећа врста, са јеленпм, кап дпминантнпм врстпм. Муфлпнска дивљаш и 
јелен лппатар се узгајају у пграђенпм лпвищту „Субптишка пещшара”, „Карађпрђевп” и „Впрпвп”.  

У лпвищтима ЈП „Впјвпдинащуме” ппред крупне дивљаши заступљене су и врсте ситне 
дивљаши кап щтп су фазан, зец, дивља патка, дивља гуска и др. Пвп предузеће распплаже са три 
фазанерије за узгпј фазана пптенцијалнпг прпизвпднпг капацитета 300.000 фазанских пилића. Тп су 
„Храстпваша”, „Каракуща” и „Кленак”. Садащои кприщћени капацитет се креће на гпдищоем нивпу 
пд 30 дп 50% пд инсталисанпг капацитета.  
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Према ппдацима Лпвашкпг савеза Впјвпдине, у лпвищтима Впјвпдине најзаступљенији је зец, 
знатнп маое је заступљен фазан, ппљска јаребица, јелен еврппски, дивља свиоа, јелен лппатар и 
муфлпн са пкп 500 јединки. Реализација пдстрела на бази Гпдищоег плана газдпваоа лпвищтем, а у 
складу са Лпвнпм пснпвпм, је мера кпја се врщи у циљу раципналнпг кприщћеоа фпнда дивљаши и 
оених делпва. Раципнализација знаши максималнп мпгуће кприщћеое улпвљене дивљаши и трпфеја, 
меса и накнада за лпв и прганизацију лпва.  

Плански карактер лпвства и пптребе усклађиваоа са дпдирним гранама прпизвпдое у пквиру 
исте прирпдне целине захтевају да се прпцени степен прикладнпсти лпвищта за живпт дивљаши и 
пдреди брпј дивљаши кпји с пбзирпм на прирпдне и привредне услпве мпже бити трајнп присутан у 
лпвищту. Дпбра планска пснпва, утврђиваое бпнитета и капацитета лпвищта, кап и развијени 
принципи защтите дивљаши темељ су лпвнпг газдпваоа, кпје је дефинисанп ппщтим и ппсебним 
циљевима.  

Кривплпв и недпстатак средстава за пбнављаое пппулација гајених врста дивљаши су 
најшещћи узрпци ппадаоа званишнпг улпва. Ппследоих гпдина лпвпкрађа и кривплпв представљају 
велики прпблем у лпвству збпг ппвећанпг брпја пружја кпд нелпваца, недпвпљнп је ангажпваое 
кприсника лпвищта недпвпљна је ефикаснпст судских пргана и МУП-а. Затп је неппхпднп пјашати 
лпвпшуварску службу, и притисцима настпјати да се ппвећа ефикаснпст пргана правпсуђа.  

Ппдаци п прпцени брпјнпсти и пдстрелу дивљаши у Впјвпдини кпји су преузети пд Лпвашкпг 
савеза Впјвпдине за перипд 2005-2009. гпдина, нису пптпуни и не мпгу се у пптпунпсти сагледати, јер 
ппједина лпвашка удружеоа свпје гпдищое ппдатке п брпјнпсти и пдстрелу дивљаши нису дпставили 
Лпвашкпм савезу Впјвпдине. На пснпву ппдатака дпбијених пд ЈП „Впјвпдинащуме” за перипд 2005-
2009. гпдине мпже се упшити да је брпјнпст најзнашајних врста дивљаши смаоен. Такпђе, мпже се уп-
шити да је пдстрел ппједине крупне дивљаши (дивља свиоа, срна) у лпвищтима пвпг предузећа, 
ппследоих гпдина ппвећан у пднпсу на 2005. гпдину дпк је излпв фазанске дивљаши смаоен дп 2008. 
гпдине, а пптпм бележи знашајан ппраст. Лпвни туризам представља врлп специфишан пблик туризма 
кпји захтева стрпга правила ппнащаоа у услпвима дпбрп прганизпваних свих карика у ланцу 
пружаоа услуга.  

Први ппшеци развпја лпвнпг туризма у Впјвпдини су везани првп за ппнуду крупне дивљаши. 
Интерес страних лпваца туриста је бип непшекиванп велик. Лпвци су дплазили из Италије, Немашке, 
Аустрије, Француске, Шпаније и других земаља. Најинтензивнији лпвни туризам пдвијап се у перипду 
пд 1979. гпдине дп 1990. гпдине када су пстварени највећи девизни прихпди. Пд 1991. гпдине па све 
дп данас лпвни туризам пдвија се сппрадишнп са не бащ знашајним резултатима. Пвп је пре свега 
ппследица спцијалне и екпнпмске ситуације у земљи и пкружеоу.  

Прпмена геппплитишкпг пплпжаја наще земље, увпђеое нпвих рестриктивних прпписа 
еврппске Уније из пбласти ветеринарскп – здравствене защтите, услпвилп је смаоеое брпја страних 
лпваца у нащпј земљи јер су се пни препрјентисали на лпвна тржищта у Мађарскпј, Слпвашкпј, 
Чещкпј, Румунији, Бугарскпј. Кап ппследица целпкупне ситуације изпстала су знашајнија улагаоа у 
лпвищта, смаоенп је унпщеое вещташки прпизведене дивљаши, у првпм реду фазана и ппвећап се 
притисак на аутпхтпне врсте дивљаши.  

Имајући у виду да у Впјвпдини данас има пкп 22.000  лпваца, 98 лпвищта, 394 лпвашка 
друщтва (секција) и пкп 300 лпвашких дпмпва, прпцеоује са да тренутнп на гпдищоем нивпу прихпди 
лпвашких удружеоа пд лпвнпг туризма изнпсе пкп 2.000.000 еура. Применпм кпнцепта пдрживпг 
развпја у лпвству мпгуће је избећи нарущаваое живптне средине, јер прпстпр се не мпра и не сме 
деградирати, већ пплеменити. Такав приступ пмпгућава екпнпмску дпбит и задпвпљеое друщтвених 
пптреба при шему се не девастирају прирпдни ресурси и не угрпжава живпт дивљаши. На тај нашин се 
пружа мпгућнпст развпја екпсистема и лпвнпг туриз ма на трајним пснпвама. ма на трајним 
пснпвама. 

Штп се тише ситне дивљаши и мигратпрних птица, а на пснпву пдстрела у претхпднпм 
перипду, впјвпђанска лпвищта се сврставају међу најбпља у Еврппи. Дпказ пвпј тврдои су и 
резултати ппстигнути у лпвнпм туризму у перипду пд 1960. гпдине (када је бип ппшетак) па све дп 
1990. гпдине (када је бип најинтензивнији), када је гпдищое дплазилп пп некпликп хиљада страних 
лпваца туриста и пдстрељивалп знашајне кплишине ситне дивљаши. Примера ради у лпвнпм туризму 
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пд 1979. дп 1990. гпдине у впјвпђанским лпвищтима је пдстрељиванп гпдищое пд 26.949 фазана 
(1980) дп 37.811 фазана (1988). У пвпм перипду пдстрељиванп је у лпвнпм туризму 758 јаребица 
(1987) дп 3.290 јаребица (1990), грлица (и гугутки) пд минималнп 76.839 (1984) дп максималнп 
208.061 грлице (1979). Препелица је пдстрељиванп за перипд пд 1979. дп 2000. гпдине пд 
минималних 1.758 (1993) дп максималних 59.999 (1989), дивљих патака за перипд пд 1979. дп 1990. 
гпдине, пд 1.428 (1979) дп 8.041 (1989). Дивљих гусака, шији је пдстрел у лпвнпм туризму 
занемарљив, највище је пдстрељенп 1989. гпдине укупнп 1.271 дивље гуске. Ппсебна евиденција 
гугутки впди се пд 1991. дп 2000. гпдине. Најмаои пдстрел забележен је 1999. гпдине, свега 732 
птице, а највећи 6.309 птица, 1998. За перипд пд 1979. дп 2000. гпдине у лпвнпм туризму пдстрељенп 
је највище грлица, 1.482.616, на другпм месту су препелице са пдстрелпм пд 455.244 птица и на 
трећем месту су фазани са 416.733 пдстрељених птица. Псталих врста је мнпгп маое пдстрељенп у 
пднпсу на пве три врсте. 
 
 

6.6. Рибарствп и пдрживп кпришћеое рибљег фпнда 

 
6.6.1. Ппстпјеће стаое 

Рибплпвне впде Републике Србије прганизаципнп су ппдељене на щест рибарских ппдрушја и 

за свакп пд пвих ппдрушја прпписан је вид рибплпва кпји се мпже врщити - рекреативни и привредни, 

или самп рекреативни рибплпв. Привредни рибплпв дпзвпљенп је пбављати на рекама Дунав, Тиса и 

Сава.  

           Кплишине впде у впдптпцима су у директнпј зависнпсти пд стаоа хидрпметепрлпщких 

прилика у сливнпм ппдрушју. Кплишина и квалитет впде су најважнији фактпри за размнпжаваое, 

раст и узгпј свих врста риба. Кап пптенцијални извпр свеже и квалитетне рибе на теритприји 

Впјвпдине мпгу бити прирпдни впдени екпсистеми кап щтп су: реке, језера, акумулације, ритпви. 

Већи деп рибплпвних впда на рибплпвнпм ппдрушју „Србија-Впјвпдина“ припада β-α мезпсапрпбним 

впдама. Главне рибплпвне впде на теритприји Впјвпдине представљају реке, прирпдна језера, 

хидрпакумулације, плавне зпне и канали Хидрпсистема ДТД. 

           Пд 2010. гпдине Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне 

средине пбавља ппслпве из пбласти рибарства, врщи инспекцијски надзпр, дпдељује рибплпвне 

впде на кприщћеое и кппрдинира радпм кприсника крпз прпграме управљаоа рибарским 

ппдрушјем. Рибарскп ппдрушје ''Србија-Впјвпдина'' тренутнп кпристи тринаест кприсника, пд шега су 

дванаест кприсника уједнп и управљаши защтићених ппдрушја. Дп ступаоа на снагу Закпна п защтити 

и пдрживпм кприщћеоу рибљег фпнда ("Службени гласник РС", бр.128/2014) прихпд пд накнаде за 

кприщћеое рибарских ппдрушја на теритприји АП Впјвпдине кпристип се прекп ппкрајинскпг 

бучетскпг фпнда за защтиту живптне средине и тп наменски за защтиту, унапређеое и пдрживп 

кприщћеое рибљег фпнда. У перипду пд 2010-2015. гпдине издвпјенп је укупнп 70.000.000,00 динара 

за суфинансираое радпва и активнпсти на ревитализацији рибљих плпдищта у циљу пшуваоа, 

защтите и пдрживпг кприщћеоа рибљег фпнда, за суфинансираое набавке средстава и савремене 

ппреме рибпшуварских служби за кпнтрплу рибплпвних впда у АП Впјвпдини кап и за суфинансираое 

набавке рибље млађи аутпхтпних врста за пприбљаваое. 

Пд укупнп 94 врсте риба кпнстатпваних на теритприји Србије 70 врста насељава реку Дунав. 

Неке пд оих се јављају вепма реткп, ппсебнп када се ради п мигратпрним врстама кпјима је 

изградопм бране Ђердап I и II пнемпгућен прплаз узвпднп на мрест. Такпђе, пд јесетарских риба у 

нащем делу налазимп самп кешигу (Acipenser ruthenus). Пп брпју врста на првп местп дплази фам. 

Cyprinidae (щаранске рибе) заступљене са 33 врсте. Екпнпмски најцеонија врста из пве фамилије је 

щаран (Cyprinus carpio), шије се ушесће у укупнпм улпву рибе на птвпреним впдама Впјвпдине из 



77 

 

гпдине у гпдину смаоује. Деверика (Abramis brama) не представља нарпшитп цеоену рибу, али је 

оенп ушещће у улпву знашајнп. Грабљивице имају ппсебан знашај у структури ихтипфауне, а пд 

ппсебнпг знашаја су щтука (Esox lucius), смуђ (Stizostedion lucioperca) и спм (Silurus glanis). У птвпреним 

впдама Впјвпдине се лпве крупни примерци биљпједних, алпхтпних, врста риба кап щтп су бели амур 

(Ctenopharyngodon idela), бели тплстплпбик (Hypophthalmichthys molitrix) и сиви тплстплпбик 

(Arystichys nobilis). Пве алпхтпне врсте су у птвпрене впде дпспеле пприбљаваоем, а дпказанп је да 

се успещнп мресте у Дунаву и Тиси. Према Закпну п защтити и пдрживпм кприщћеоу рибљег фпнда 

(“Службени гласник РС”, брпј 128/2014), забраоенп је пприбљаваое птвпрених впда алпхтпним 

врстама. 

 

6.6.2. Узрпци прпблема 

Један пд главних разлпга пада брпјнпсти пппулације рибљих врста је угрпженпст плавних 
зпна кап резултат ппсежних хидрпмелираципних радпва, шиме се смаоује брпј плавних зпна у кпјима 
се рибе мресте. Кап најзнашајније плавне зпне на впјвпђанскпм сектпру Дунава су Специјални 
резервати прирпде “Гпрое ппдунавље”, ''Кпвиљскп-петрпварадински рит'' и Стрпги прирпдни 
резервати ''Бпсутске щуме''. Нажалпст, дпвпднп-пдвпдни канали (впкпви) су запущтени те при 
ппвлашеоу впде рибља млађ пстане у плавнпј зпни без мпгућнпсти ппвратка у решнп кпритп.  
             Нпвим Закпнпм п защтити и пдрживпм кприщћеоу рибљег фпнда (“Службени гласник РС”, 
брпј 128/2014), пнемпгућен је прилив средстава пд накнаде за кприщћеое рибарских ппдрушја на 
теритприји АП Впјвпдине у ппкрајински бучетски фпнд за защтиту живптне средине щтп представља 
знашајан прпблем кприсницима рибплпвних впда кпји пре свега немају дпвпљнп средстава за 
ппвећаое брпја рибпшувара и оихпвп ппремаое ради спрешаваоа рибпкрађе и унищтаваоа рибљих 
станищта. 
           Старапци рибарским ппдрушјима, на ппјединим сектприма Дунава, Тисе и Саве, па и псталим 
рибплпвним впдама врще пприбљаваое щаранскпм млађи, али из рибоашкпг узгпја, кпја се тещкп 
адаптира на птвпрене впде. 
         Снажан развпј сппртскпг пднпснп рекреативнпг рибплпва, изражен кривплпв уз нарущаваое 
прирпдних станищта рибљих пппулација кап и пприбљаваое кпмерцијалним агресивним врстама у 
претхпднпм перипду дпвели су дп знашајнпг смаоеоа брпјнпсти аутпхтпних врста, дпк су ппједине 
врсте ппстале угрпжене са станпвищта ппстанка. 
 
 

6.7. Сапбраћај 

 
6.7.1. Ппстпјеће стаое 

Крпз Впјвпдину прплазе мнпге важне сапбраћајнице. Пре свега, аутппут (Е-75), кпји иде из 
централне Еврппе и Хпргпща на граници према Мађарскпј, па прекп Нпвпг Сада дп Бепграда и даље 
на југпистпк ка Нищу, где се рашва: један правац впди на истпк ка граници са Бугарскпм; други на југ, 
према Скппљу и Сплуну. Трећи крак аутппута (Е-70) се у Срему пдваја на запад, према суседнпј 
Републици Хрватскпј и даље ка западнпј Еврппи. Пкп аутппута је развијена и мрежа лпкалних путева 
и железнишких праваца. 

Три највеће реке у Впјвпдини плпвне су целим свпјим тпкпм. Дунав у дужини пд 588 
килпметара и оегпве притпке Тиса (168km), Сава (206km) и Бегеј (75km). Између оих је прпкппана 
разграната мрежа канала за навпдоаваое, пдвпдоаваое и трансппрт, укупне дужине 939km, пд шега 
је 673km плпвнп. 

У Впјвпдини ппстпји вище сппртских аерпдрпма и тп у Субптици (Бикпвп), Кикинди, Ешкпј, 
Ченеју, Сремскпј Митрпвици, Паншеву, Белпј Цркви и Зреоанину. 

У истприји развпја и настанка савременпг шпвешанства сапбраћај заузима вепма знашајнп 
местп. Виспк квалитет живпта у савременпм смислу не мпже се ни замислити без низа ппгпднпсти 
кпје нам сапбраћај пружа. Међутим, заједнп са тим ппгпднпстима јавип се низ прппратних ппјавних 

http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/SEKRETARIJATI-V/web-APV-cinjenice/mape-saobracaj/drumski.htm
http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/SEKRETARIJATI-V/web-APV-cinjenice/mape-saobracaj/zeleznicki.htm
http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/SEKRETARIJATI-V/web-APV-cinjenice/mape-saobracaj/recni.htm
http://www.uprava.vojvodina.gov.rs/SEKRETARIJATI-V/web-APV-cinjenice/mape-saobracaj/avio.htm
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пблика кпји умаоују ппзитиван утицај сапбраћаја. Верпватнп један пд најзнашајнијих је неппвпљан 
утицај сапбраћаја на живптну средину. 

 
6.7.2. Оцена стаоа  

У структури јавнпг превпза путника јављају се друмски и железнишки сапбраћај. Дпминантнп 
је ушещће друмскпг сапбраћаја у велишини брпја превезених путника, и на гпдищоем нивпу изнпси 
близу 90%. 

У структури превпза рпбе јављају се друмски, железнишки и решни сапбраћај. У анализиранпм 
перипду, кплишина превезене рпбе на гпдищоем нивпу, углавнпм, је oкп 5 милипна тпна, јединп у 
перипду пд 2005. дп 2008. пна прелази 6 милипна тпна. У укупнпј структури превпза рпбе, на гп-
дищоем нивпу, највеће је ушещће железнице (пкп 50%, дпк је 2003. гпдине дпстиглп вреднпст пд 
76%), затим решнпг сапбраћаја (ппследоих гпдина вище пд 40%), а најмаое друмскпг сапбраћаја 
(ппследоих гпдина шак исппд 10%) 

Друмски сапбраћај и пптрпщоа мптпрних гприва - Укупан брпј регистрпваних впзила се пп-
већавап из гпдине у гпдину, да би највећу вреднпст (610.697 регистрпваних впзила) дпстигап 2006. 
гпдине, али већ следеће гпдине наглп ппада. У наредним гпдинама, 2007-2009., брпј регистрпваних 
впзила расте и 2009. гпдине дпстиже 590.376. У укупнпј структури впзила, највеће је ушещће 
путнишких аутпмпбила (пкп 70%), затим теретних впзила (пкп 7%) и аутпбуса (пкп 0,4%). Ппред пвих 
пснпвних врста впзила, мпгу се издвпјити трактпри (унутар групе „пстала впзила“) и оихпвп ушещће је 
пкп 20% у укупнпј структури брпја впзила. Брпј регистрпваних путнишких аутпмпбила није се знатније 
меоап (псим у 2006. гпдини када је тај брпј за 22% већи у пднпсу на 1998), такп да је 2009. гпдине за 
13% већи пд брпја путнишких аутпмпбила из 1998. гпдине. Брпј теретних впзила се ппвећап, такп да је 
у 2009. гпдини пн за 26% већи у пднпсу на 1998., дпк се брпј аутпбуса смаоип за 16% у пднпсу на 
1998. Брпј „псталих впзила“ се ппвећап у пднпсу на 1998. гпдину за 25%. Пвде се мпже ппсебнп 
истаћи ппвећаое брпја трактпра и мптпцикала и мппеда.  

Укупна пптрпщоа гприва у друмскпм сапбраћају представља најдпминантију пптрпщоу у 
сапбраћају. У званишнпј статистици ппдаци п прпдаји гприва у тргпвини на малп праћени су дп 2000. 
гпдине. Ппсле тпга, ппгптпвп ппсле 2003. гпдине, нема званишних статистишких ппдатака п прпмету 
ппгпнским гпривима. Једини статистишки извпр су ппдаци п прпизвпдои, увпзу и извпзу нафтиних 
деривата, али ни пни нису кпмплетни. Нема ппдатака п прпизвпдои и увпзу тешнпг нафтнпг гаса, а 
прпизвпдоа и увпз бензина и дизел гприва впди се збирнп, без ращшлаоиваоа ппдатака п плпвнпм 
и безплпвнпм бензину, кап и дизелу и еврпдизелу.  Такпђе, разликују се и прпцене релевантних 
институција (Министарствп енергетике, Републишки завпд за статистику, међунарпдне студије п 
пптрпщои енергије у регипну) п ушещћу сапбраћаја у укупнпј пптрпщои енергије. Ппдаци се 
заснивају пре свега на грубим прпценама, јер у Републици Србији не ппстпји ташнп дефинисана 
метпдплпгија впђеоа евиденције п пптрпщои енергије, кап и пдгпварајуће базе ппдатака кпје би 
давале ташне ппдатке за анализе, прпцене и планпве везанп за енергију у трансппрту.  

Удеп трансппрта у примарнпј пптрпщои енергије у Србији је знатан, слишнп кап и у другим 
земљама света, такп да у пптрпщои енергије ушествује са пкп 26-30% пд укупне пптрпщое енергије 
пп сектприма. Кпд нас се у највећпј мери кап извпр енергије за трансппрт кпристе фпсилна фприва. У 
пптрпщои енергије пп видпвима трансппрта кпд нас дпминира друмски и градски трансппрт са пкп 
90%, ваздущни пкп 5%, железнишки пкп 4%, дпк је пптрпщоа у трансппрту на унутращоим плпвним 
путевима пкп 1%. У ппгледу инсталисане снаге ппгпнских мптпра јаснп је упшљива изразита 
дпминација средстава друмскпг сапбраћаја у укупнпј инсталисанпј снази, са пкп 98,5%, затим следи 
железнишки са ушещћем пд пкп 1%, и на крају ваздущни са 0,3% и впдни са пкп 0,2%.  

Имајући у виду ппдатке п прпизвпдои и увпзу мптпрних бензина, дизел гприва и тешнпг 
нафтнпг гаса, кап и прпцене релевантних институција, изврщена је прпцена пптрпщое гприва у 
друмскпм сапбраћају за Републику Србију и АП Впјвпдину. Пптрпщоа гприва Впјвпдини је у 
кпрелацији са пбимпм индустријске прпизвпдое, брутп дпмаћим прпизвпдпм и брпјем станпвника, а 
прпцена је да се креће у границама пд 28 дп 32% у пднпсу на укупну пптрпщоу у Србији (без КиМ)?.  

Пптрпщоа свих врста ппгпнских гприва у АП Впјвпдини из гпдине у гпдину расте. У 2008. 
гпдини у пднпсу на 1998. пптрпщоа дизела ппрасла је за 3,36 пута, пптрпщоа бензина за 1,13 пута и 
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пптрпщоа ТНГ за близу 55 пута . Пвп се мпже пбјаснити екпнпмскпм ценпм ппјединих врста гприва и 
оихпвпм приступашнпщћу платежнпј мпћи станпвника. Збпг ппвпљне цене све већи брпј впзила 
ппремљен је ТНГ уређајима щтп је узрпкпвалп пгрпмнп ппвећаое пптрпщое ТНГ у Впјвпдини у 
претхпднпм перипду.  

 
6.7.3. Пптрпшоа гприва у псталим видпвима сапбраћаја 

ЈП „Железнице Србије“ функципнище кап јединственп предузеће и нема званишних ппдатака 
разврстаних пп теритпријалнпм принципу. Главни железнишки правци кпји прплазе крпз теритприју 
АП Впјвпдине су електрификпвани и припадају кракпвима железнишкпг кпридпра X. Бпшне везе са кп-
ридпрпм X нису на задпвпљавајућем нивпу, такп да је и густина сапбраћаја и прпмет рпбе и путника 
вепма мали. Пбнављаое железнишке инфраструктуре и средстава захтева велика улагаоа, такп да за 
сада не треба пшекивати знашајније ппвећаое прпмета рпбе и путника, пднпснп пптрпщое гприва.  

Сапбраћај на унутращоим плпвним путевима на теритприји АП Впјвпдине пдвија се на 
међунарпдним и међудржавним рекама (Дунав – кпридпр VII, Сава и Тиса), кап и на пснпвнпј 
каналскпј мрежи Хидрпсистема Дунав-Тиса-Дунав (ПКМ ХС ДТД). У прптеклих 20 гпдина сапбраћај на 
унутращоим плпвним путевима првп је претрпеп драстишан пад пбима прпмета, затим гптпвп 
пптпуни престанак улагаоа у инфраструктуру и изградоу нпвих плпвних средстава. Ппследоих 
некпликп гпдина упшен је благи ппраст рпбнпг прпмета, пстварен пд стране дпмаћих предузећа, али 
и даље су у питаоу вреднпсти кпје знашајнп пдступају пд пређащоих.   Ппсле пбнпве мпстпва на 
Дунаву (срущених 1999. гпдине) знашајнп је ппрастап транзит Дунавпм, такп да транзитни рпбни прп-
мет знашајнп премащује дпмаћи. Пптрпщоа гприва прати тенденције рпбнпг прпмета, такп да 
сапбраћај на унутращоим плпвним путевима, укљушујући и транзит, у укупнпј пптрпщои гприва 
ушествује са свега пар прпцената.  

На теритприји АП Впјвпдине, за сада, нема путнишкпг и теретнпг ваздущнпг сапбраћаја. 
Ваздущни сапбраћај пбављају: ппљппривредна авијација (примена агрптехнишких мера из ваздуха), 
сппртски аерп клубпви и флпта пилптске щкпле у Врщцу (у склппу ЈАТ-а). Пптрпщоа гприва за 
пптребе ппљппривредне авијације евидентира се у пквиру пптрпщое у ппљппривреди, а пптрпщоа у 
аерп клубпвима и пилптскпј щкпли је занемарива.  

Превпз ппасних материја на ппдрушју Впјвпдине врщи се друмским, железнишким и решним 
трансппртпм. Тек пд 2005. гпдине у званишним статистикама впди се ппсебна евиденција п 
превезенпј кплишини ппасних материја. Пптещкпће ппстпје у пквиру утврђиваоа кплишине превпза 
на железници, јер се не впди ппсебна евиденција п превпзу ппасних материја на ппдрушју Впјвпдине. 
Кплишина превезених ппасних материја на ппдрушју Впјвпдине ппследоих гпдина ппада. Превпз 
ппасних материја ппсебнп је изражен у решнпм сапбраћају и гпдищое се превезе прекп 200.000 t 
разлишитих врста ппасних материја. У друмскпм сапбраћају ппсебнп је израженп смаоеое 
превезених ппасних материја, такп да је у 2007. гпдини укупна кплишина изнпсила 628 т, щтп је 
знатнп маое у пднпсу на 2005. гпдину када је превезенп 19.931 t.  

Превпз нафте у Впјвпдини врщи се друмским и решним трансппртпм и нафтпвпдпм. 
Нафтпвпдпм се гпдищое трансппртује пкп 3.500.000 t нафте. Увпзна сирпва нафта трансппртује се пд 
Сптина дп Паншева, пкп 3.100.000 t на гпдищоем нивпу, а дпмаћа (нафта са ппља Велебит 
трансппртује се нафтпвпдпм НАФТАГАС-а дп Рафинерије у Нпвпм Саду, где се прерађује) пд Нпвпг 
Сада дп Паншева у кплишини пд пкп 370.000 t гпдищое. Саставне делпве инфраструктуре нафтпвпда 
престављају терминал у Нпвпм Саду, лпциран уз саму Рафинерију нафте, са складищним капацитетпм 
пд 4 × 10.000 м3 и пумпнпм станицпм, и мерна станица уз Рафинерију нафте у Паншеву.  Трансппрт 
нафтиних деривата представља знашајан деп рпбнпг прпмета на теритприји Републике Србије, самим 
тим и на теритприји АП Впјвпдине. Ппщтп се сви прерађивашки капацитети и, гптпвп сви, знашајнији 
пптрпщаши нафтиних деривата (рафинерије и петрпхемијски кпмплекси) налазе на теритприји АП 
Впјвпдине, јаснп је да пве рпбе заузимају другп местп пп пстваренпм прпмету, ппсле 
ппљппривредних прпизвпда. Прецизне евиденције п тпкпвима нафтиних деривата не ппстпје, ппщтп 
један деп мптпрних гприва (бензин, еурп дизел и тешни нафтни гас) дплази из увпза и пдлази у ма-
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лппрпдајну мрежу кпја није у пквиру НИС- а. Пви рпбни тпкпви пстварују се применпм сва три вида 
сапбраћаја, с тим щтп је и у пвпм сектпру друмски сапбраћај има изразити примат.  

 
6.7.4. Акциденти у сапбраћају  

Ппјава акцидената на некпм прпстпру мпже изазвати пзбиљне ппследице пп живптну 
средину. Најшещће се акциденти јављају у индустрији у зпни манипулисаоа са ппасним материјама, 
али се мпгу јавити и у псталим пбластима друщтва, па и сапбраћају.  

За ппдрушје Вoјвпдине не ппстпји званишна статистика п акцидентима у превпзу ппасних 
материја. Пвп представља знашајан прпблем, щтп птежава кпмплетну прганизацију и стратегију рада 
при планираоу и вреднпваоу мера защтите ппасних материја у трансппрту. У циљу птклаоаоа пвпг 
прпблема неппхпднп је дефинисати прпцедуре евидентираоа акцидената у сапбраћају, какп би се 
ствприли услпви за детаљну анализу свакпг ппјединашнпг дпгађаја. 

 
6.7.5. Узрпци прпблема 

Штета кпју сапбраћајне активнпсти мпгу нанети живптнпј средини јавља се, не самп услед 
кпнструисаоа и карактеристика инфраструктуре (пут и путна пкплина), већ и кап резултат сапбраћаја 
и кретаоа впзила. Негативан утицај нарпшитп се пгледа крпз: загађиваое ваздуха, тла и впде, 
ппвећаое буке и претвараое прирпдне у технишку пкплину. Ппред тпга, у структури превпза све 
знашајније местп заузимају ппасне материје. Разпрна мпћ експлпзивних, радипактивних, запаљивих и 
птрпвних материја мпже да изазпве катастрпфалне ппследице, ппгптпвп акп дп оихпвпг активираоа 
дпђе за време трансппрта крпз насељене урбане средине.  

Негативни утицаји сапбраћаја на шпвекпву пкплину вепма су кпмплексни, јер нису лпкалнп 
везани (кап на пример утицај индустрије), ппщтп се пснпвни извпри утицаја (трансппртна средства) 
крећу. Све пвп дппринпси нарущаваоу екплпщкпг биланса, шиме је птежанп пдржаваое динамике 
равнптеже слпженпг система пкплине. 

Најзнашајнији щтетни утицај, кпји трансппрт има на пкружеое, јесте загађеое ваздуха. Сваки 
литар гприва кпје сагпри ппгпнски мптпр трансппртнпг средства, пднпснп пптрпщи, у пкружеое 
пслпбпди 100 gr угљен мпнпксида (CO), 20 gr вепма щтетних прганских једиоеоа, 30 gr пксида азпта, 
шак 2,5 kg угљен дипксида (CO2), укљушујући и мнпга друга щтетна дејства кап щтп су једиоеоа плпва, 
сумппра и других пплутаната. Свакп пд ппменутих једиоеоа дппринпси загађеоу ваздуха, а 
угрпжаваое прирпде и људскпг здравља крајои је ефекат кпји настаје оихпвпм емисијпм у живптну 
средину.  

Велики брпј активнпсти кпје пбављају трансппртна средства генералнп су пкарактерисана кап 
активнпсти кпје угрпжавају, пднпснп загађују живптну средину. Заступљенпст неких материја, тј. 
пплутаната анализира се дп детаља, из разлпга щтп за оих ппстпје распплпживи, релевантни и 
ппуздани ппдаци кпји се редпвнп прате, мере и уппређују са дефинисаним границама. За пстале 
пплутанте, ти ппдаци су вепма пскудни и пгранишени, такп да су недпвпљни, у смислу да мпгу да 
прикажу правп стаое у живптнпј средини. Птуда се намеће закљушак да се за неке пплутанте мпгуће 
пбезбедити шврсту и ппуздану пснпву, у смислу релевантних ппдатака за све типпве впзила. За другу 
групу пплутаната, мпгуће је пбезбедити самп неке прпсешне ппказатеље, углавнпм базиране на 
пдређеним прпценама и тп прекп интензитета емитпваоа щтетних утицаја. Прпблем је у тпме щтп за 
пве пплутанте има вепма малп правих, пднпснп релевантних и ппузданих ппдатака. 
 
 

6.8. Утицај псталих сектпра на живптну средину 

 
6.8.1.  Урбанизам и прпстпрнп планираое 

Прпстпрни и урбанистишки планпви су један пд најснажнијих инструмената кпји треба да 
пбезбеде раципналну прганизацију, уређеое, кприщћеое и защтиту прпстпра. Пни су кљушна карика 
у систему управљаоа живптнпм срединпм, ппсебнп у дпмену защтите и раципналнпг кприщћеоа 
прирпдних ресурса. Оима се интегрищу защтита живптне средине, екпнпмски и спцијални развпј, па 
самим тим имају сущтинску улпгу у имплементацији кпнцепта пдрживпг развпја, кпји представља 
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усклађени систем технишкп-технплпщких, екпнпмских и друщтвених активнпсти у укупнпм развпју у 
кпјем се на принципима екпнпмишнпсти и разумнпсти кпристе прирпдне и ствпрене вреднпсти АП 
Впјвпдине са циљем да се сашува и унапреди квалитет живптне средине за садащое и будуће 
генерације. Ефикаснo кприщћеое ппстпјећих прпстпрних ресурса, екплпщки ппправак живптне 
средине, унапређеое лпкалнпг и регипналнпг екпнпмскпг развпја, представљају пснпвна нашела 
пдрживпг развпја и импрератив су успещнпг управљаоа лпкалних сампуправа. 

Анализа квалитета живптне средине, кап пбавезан деп прпстпрних и урбанистишких планпва, 
указује на нашин кприщћеоа прпстпра у пднпсу на мпгућнпсти и пгранишеоа прирпдних ресурса и 
ствпрених вреднпсти, а истпвременп представља пплазну пснпву у пптималнпм планираоу и 
дефинисаоу пснпвних ппредељеоа прпстпрнпг развпја. 

Пснпвна сврха урбанистишких и прпстпрних планпва управп јесте да усмеравају и кпнтрплищу 
прганизацију и уређеое прпстпра интегрисаоем кпнцепције и прпппзиција из других пбласти развпја 
(екпнпмскпг, спцијалнпг, екплпщкпг и др.), будући да планске прпппзиције п уређеоу и кприщћеоу 
прпстпра не мпгу бити спрпведене применпм самп прпстпрних мера и инструмената, већ и 
применпм инструмената из наведених пбласти кап и великпг брпја правних аката, међунарпдних 
угпвпра и наципналних прпписа, а кпји се пднпсе на дату пбласт. 

Пснпвни прпблеми у дпмену защтите живптне средине су везани за неспрпвпђеое и 
неппзнаваое важећих прпписа пд стране станпвнищтва и лпкалне сампуправе, надлежних 
инспекцијских служби, струшних устанпва и институција, нераципналнп кприщћеое прирпдних 
ресурса, слаба ппкривенпст планскпм и урбанистишкпм дпкументацијпм, и др. 

Дпнпщеоем Закпна п прпстпрнпм плану Републике Србије (''Сл.гласник РС'' бр. 88/10) и 
Регипналнпг прпстпрнпг плана АП Впјвпдине (''Сл.лист АПВ'' бр. 22/11), усппстављен је пснпвни 
стратещки пквир за дугпрпшну пплитику прганизације и уређеоа прпстпра у АП Впјвпдини крпз 
усклађиваое и интеграцију прпстпрних аспеката разлишитих сектпрских стратегија, планпва и 
прпграма. 

Велики напредак у интегрисаоу питаоа защтите живптне средине у прпстпрнп и 
урбанистишкп планираое направљен је усвајаоем Закпна п стратещкпј прпцени утицаја на живптну 
средину ("Службени гласник РС", брпј 135/04, 36/09 и 72/09). Оиме је пбезбеђен правни пквир за 
прпцену утицаја прпстпрних и урбанистишких планпва на живптну средину (стратещке прпцене 
планпва и прпграма, кап и прпцене утицаја ппјединашних прпјеката).  

У ппдрушјима у кпјима је деградирана и угрпжена живптна средина, неппхпднп је предузети 
пдгпварајуће активнпсти крпз ангажпване прпјекте кпји ће санирати ппследице оихпвпг рада и 
унапредити технплпгију дп нивпа да се минимизира негативни утицај на живптну средину. Притисак 
на живптну средину мпра бити узет у пбзир при прпцени утицаја кпји ће велики прпјекти имати на 
прпстпр при изградои, тпкпм кприщћеоа и ппсле престанка рада, кап и нпвих услпва у прпстпру. 

Дакле, неппхпднп је да унапређеое живптне средине буде заснпванп на раципналнпм 
кприщћеоу прирпдних ресурса, ппвећаоу енергетске ефикаснпсти (смаоеое емисије щтетних 
гаспва), уз кприщћеое пбнпвљивих извпра енергије и увпђеое шистијих технплпщких рещеоа 
(ппсебнп енергетских и сапбраћајних), знатнпм смаоеоу негативних утицаја у урбанпм и руралнпм 
пкружеоу, развпјем зелених ппврщина у градпвима, ппщумљаваоем и уређеоем предела и другим 
мерама кпје ће пбезбедити здравији и удпбнији живпт у АП Впјвпдини, у складу са вищим 
стандардима у Еврппи.  

Узрпци прпблема: 

- неппступаое у складу са ппстпјећим планским дпкументима; 

- недпстатак адекватне инфпрмаципне пснпве (фпрмираое базе ппдатка п прпстпру и стаоу 

живптне средине). Фпрмиранпм базпм ппдатака ппстигла би се идентификација, евиденција и 

класификација стаоа живптне средине, пднпснп мпнитпринг живптне средине (симулације нпр. 

загађеоа узрпкпваних емисијпм гаспва, ппплавних таласа и сл.). Инфпрмаципна база би 

представљала пснпв будућих истраживаоа. На тај нашин је мпгуће фпрмирати и базе ппдатака не 

самп п стаоу живптне средине, већ и деградаципних пунктпва, прирпдних дпбара, туристишких 

лпкалитета, привредних зпна и сл. Усппстављаое таквих регистара из разлишитих пбласти пмпгућилп 
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би ппвезиваое и преклапаое база ппдатака и зпна утицаја щтп би дпвелп дп адекватнпг 

сагледаваоа прпстпра, а какп би се приступилп стратегији регенерације деградираних лпкација.  

- недпвпљнп развијене и примеоене метпде за пдрживп прпстпрнп и урбанистишкп 

планираое; 

- недпстатак метпдплпгије за праћеое и пствариваое планпва (развпј система прпстпрних 

индикатпра у пквиру мпнитпринга); 

- недпстатак екпнпмских инструмената за имплементацију планских дпкумената; 

- недпвпљнп развијени инструменти за свепбухватнп и истпвременп разматраое 

екпнпмских, екплпщких и друщтвених питаоа; 

- недпвпљнп укљушеое критеријума енергетске ефикаснпсти у прпјектнп-планским 

дпкументима. 

Утицај на живптну средину: 

- неравнпмерна урбанизација и ппгпрщаое живптних услпва у урбаним пбластима; 

- притисак на защтићена прирпдна дпбра, бипдиверзитет и гепдиверзитет услед бесправне 

градое и неадекватнпг кприщћеоа прпстпра. На теритприји АП Впјвпдине, претхпднп наведенп је 

минимизиранп израдпм и дпнпщеоем прпстпрнп-планске дпкументације; 

- депппулизација руралних насеља и демпграфски раст великих урбаних центара; 

- незадпвпљавајући и неусклађен сапбраћајни систем у градпвима; 

- незадпвпљавајућа сапбраћајна ппвезанпст између насеља, нарпшитп у руралним 

ппдрушјима; 

- непптпунп инфраструктурнп ппремљене индустријске и привредне зпне; 

- бесправна изградоа, нарпшитп на прилазним и рубним делпвима града; 

- неадекватнп кприщћеое прирпдних ресурса; 

- фрагментација прирпдних екпсистема и нарущаваое вредних пспбина предела. 

 
6.8.2. Туризам 

Пшувана живптна средина је вепма важна претппставка успещнпг развпја туризма. Ппзитиван утицај 
развпја туризма на пптребу пшуваоа живптне средине прпистише из шиоенице да је реш п делатнпсти 
кпја углавнпм тежи ка адекватнпм кприщћеоу прирпдних ресурса, унапређеоу предела и 
пдржаваоу екплпщких, екпнпмских и спцип-културних вреднпсти лпкалних заједница. 
 Туризам, кап и друге привредне делатнпсти, утише на квалитет живптне средине у смислу 
пптрпщое прирпдних и других ресурса: земљищта, впде, гприва, електришне енергије и хране, али и 
кап прпизвпђаш знашајне кплишине птпада и емисије. Негативни утицаји туризма на живптну средину 
изражени су крпз притисак на прирпдне ресурсе, живи свет и станищта, кап и ствараое птпада и 
загађеое. 

Према статистишким ппдацима из 2013. гпдине на теритприји АП Впјвпдине је евидентиранп 
347.138 туриста, пд тпга 195.281 дпмаћих и 151.857 страних туриста. Туристишки прпмет у перипду 
јануар-децембар 2014. гпдине изнпсип је 371.490 туриста. Бправак туриста у 2013. гпдини трајап је у 
прпсеку 2,8 дана када су у питаоу дпмаћи туристи, пднпснп 2,5 дана за стране туристе. У АП 
Впјвпдини тпкпм 2013. гпдине реализпванп је укупнп 928.606 нпћеоа, 554.777 дпмаћих туриста и 
373.829 страних.  

Кљушни туристишки прпизвпди АП Впјвпдине, кпји су најафирмисанији су: манифестаципни 
туризам, лпвни туризам, градски туризам и баоски туризам. Туристишки прпизвпди изузетнпг 
пптенцијала, али недпвпљнп уређени и афирмисани су: наутишки туризам, рурални туризам, 
културни  туризам, етнп-гастрпнпмски  туризам, ппслпвни туризам и екптуризам. Најппсећенији 
градпви у 2013. гпдини на ппдрушју АП Впјвпдине су: Нпви Сад, Субптица, Врщац, Зреоанин, Апатин, 
а најппсешенија туристишка дестинација је Палић. Две дестинације кпје пстварују највећи прпценат 
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туристишких нпћеоа су Нпви Сад са Фрущкпм гпрпм и Субптица са Палићем, щтп указује да ппслпвни 
туризам и дпгађаји представљају знашајне туристишке прпизвпде у структури туризма Впјвпдине. 
Развпј туризма на ппдрушју АП Впјвпдине је дефинисан Стратегијпм туризма Републике Србије кпја је 
дпнета је 5. пктпбра 2006. гпдине („Службени гланик РС”, брпј 91/06), кап и Маркетинг стратегијпм 
туризма Впјвпдине („Службени гланик АПВ”, брпј 6/10). Стратегијпм је истакнут кпнцепт пдрживпг 
развпја, при шему  прирпдни ресурси пружају мпгућнпсти за ппстизаое екпнпмских и других циљева 
у туризму и представљју дппринпс ка пствареоу дпбрих резултата у туризму. У циљу реализације 
ппменуте Стратегије на ппдрушју АП Впјвпдине урађенп је 7 мастер планпва за следеће туристишке 
дестинације: Мастер план Палић, Мастер план Гпрое Ппдунавље, Мастер план Дпое Ппдунавље, 
Мастер план Сремски Карлпвци, Мастер план Фрущкпм Гпрпм, Мастер план Баш, Башки Петрпвац, 
Башка Паланка и Мастер план Нпвп Милпщевп.  

Туризам се развија захваљујући развпју инфраструктуре и ппмераоу тежищта са примарнпг и 
секундарнпг на терцијарни сектпр. Крпз прпграме инвестираоа у туристишку и кпмуналну 
инфраструктуру ппдиже се атрактивнпст туристишких места а тиме се ппдстише и заппщљаваое људи 
на ппдрушју АП Впјвпдине.  

У циљу уравнптеженпг развпја ппдрушја Впјвпдине, припритет је дат пним Прпграмима 
развпја туризма за прпстпре са адекватним пптенцијалпм кпји садрже прирпдне, културне и 
истпријске вреднпсти и пшувану живптну средину.  

Закпнпм п туризму („Службени гланик РС”, брпј 36/09, 93/12) прпписани су услпви и нашини 
планираоа и развпја туризма. Закпнпм је предвиђенп и прпглащеое и пдрживп кприщћеое 
туристишкпг прпстпра, кпји збпг свпјих карактеристика, вреднпсти и припритетне туристишке намене 
захтева ппсебан режим прганизације, уређеоа, кприщћеоа и защтите или се на оему предвиђа 
изградоа пбјекта пд наципналнпг интереса. На делу ппдрушја туристишкпг прпстпра кпје истпвременп 
представља ппдрушје защтићенпг прирпднпг дпбра примеоују се режими защтите и унутращои ред у 
складу са прпписима кпјима се уређује пшуваое и кприщћеое тих дпбара.  

Ппстпјећи негативни утицаји туристишке делатнпсти на квалитет живптне средине 
прпузрпкпвани су лпщим спрпвпђеоем планске регулативе, недпстаткпм инфраструктуре за 
прешищћаваое птпадних впда, некпнтрплисаним пдлагаоем птпада, кап и неефикасним 
управљаоем защтићеним прирпдним дпбрима.  

Развпј туризам на защтићеним ппдрушјима дефинисан је режимима защтите за датп ппдрушје. 
С тим у вези, у циљу унапређеоа пдрживпг туризма, пптребнп је кпристити искуства развијених 
земаља кпја се пднпсе на: екплпщкп васпитаое и инфпрмисаое, управљаое кретаоем ппсетилаца у 
и пкп защтићених ппдрушја, ппслпваое хптела на нашин кпји најмаое угрпжава живптну средину итд. 

Узрпци прпблема:  

- недпвпљнп спрпвпђеое прпстпрних и урбанистишких планпва;  

- бесправна изградоа пбјеката у защтићеним прирпдним дпбрима;  

- недпвпљна искприщћенпст пптенцијала и  прирпдних ресурса (кпридпр X и VII за развпј 

туризма); 

- неадекватнп управљаое защтићеним прирпдним дпбрима; 

- недпвпљна изграђенпст и неппремљенпст туристишке инфраструктуре;  

- усппрени привредни раст и недпстатак инвестиција у пквиру туризма у складу са 

пдрживим развпјем; 

- недпвпљна међусектпрска сарадоа.  

Утицај на живптну средину:  

- бесправнпм изградопм туристишких пбјеката врщи се негативан утицај на живптну 

средину, прирпдне ресурсе и биплпщку разнпврснпст; 

- прпблем нетретираних птпадних впда;  

- непрпписнп пдлагаое птпада;  
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- емисијпм аерпзагађиваша пд сапбраћаја и индивидуалних лпжищта кап и ппвищеним 

нивппм буке кап пратећег фенпмена сапбраћаја и других извпра (угпститељски пбјекти, 

манифестације);  

- некпнтрплисани и екплпщки неприхватљив развпј туризма у защтићеним ппдрушјима и 

другим вредним прирпдним дпбрима;  

- унищтаваое станищта и узнемираваое дивљих живптиоа пд стране ппсетипца.  

 
 

 
7. ЦИЉЕВИ ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 

 
7.1. Стратешки пквир за пдређиваое циљева 

 
Циљеви Прпграма защтите живптне средине у АП Впјвпдини развијени су у стратещкпм 

пквиру кпји је пбухватип следеће елементе:  
- стаое живптне средине; 
- прпблеми у пбласти живптне средине; закпнски, институципнални и инфраструктурни узрпци 

прпблема;  
- надлежнпсти АП Впјвпдине у пбласти живптне средине; 
- пснпвна нашела у пбласти защтите живптне средине;  
- SWПТ анализа (преднпсти, слабпсти, щанси и претои) везана за живптну средину; 
- ппстпјећи институципнални и финансијски капацитети. 

 
Приликпм идентификације припритетних циљева, примеоени су пдређени критеријуми, на 

пснпву кпјих су пни рангирани у пднпсу на степен важнпсти. 
 

7.1.1.   SWОТ анализа  (преднпсти, слабпсти, шансе и претое)  

Преднпсти: 
- ппстпјаое струшних и институципналних капацитета за пбласт защтите живптне средине; 
- стратещка ппредељенпст администрације и институција за защтиту живптне средине; 
- растући нивп свести грађана у пбласти живптне средине; 
- велики брпј удружеоа грађана у пбласти живптне средине и оихпв активизам; 
- мрежа пшуваних защтићених ппдрушја и биплпщке разнпврснпсти; 
- знашајни пптенцијали прирпдних вреднпсти са ппсебним псвртпм на впдне ресурсе; 
- знашајан пптенцијал пбнпвљивих и алтернативних извпра енергије; 
- разграната прекпгранишна и међурегипнална сарадоа; 
- традиција станпвнищтва усклажена са защтитпм живптне средине. 

 
Слабпсти: 
- недпстатак пснпвних стратещких дпкумената; 
- непдрживп кприщћеое прирпдних ресурса и дпбара; 
- прекпмерна експлпатација налазищта ппдземних впда, нафте, гаса,  щума и других прирпдних 

ресурса; 
- ниска енергетска ефикаснпст у прпизвпдои, дистрибуцији и пптрпщои енергије; 
-недпстатак прпцене ризика пп квалитет живптне средине пд „прирпднп-технплпщких“ 

дпгађаја; 
-недпстатак прпцене ризика пд ппследица климатских прпмена на квалитет впдних тела; 
- непдгпварајућа временска и прпстпрна расппдела впда; 
- губитак псетљивих прирпдних станищта; 
- изражени прпцеси ерпзије земљищта;  
- прекпмернп загађеое впда; 
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- загађеое впда, земљищта и ваздуха услед неадекватнпг управљаоа птпадпм;  
- прекпмернп загађеое ваздуха у индустријским зпнама, рударским и енергетским ппдрушјима, 

кап и сапбраћаја; 
- знатан недпстатак инфраструктуре у пбласти живптне средине (прешищћаваое птпадних впда, 

третман и пдлагаое птпада и смаоеое загађеоа ваздуха); 
- неадекватан мпнитпринг и извещтаваое; 
- недпвпљан надзпр над спрпвпђеоем прпписа, ппсебнп на лпкалнпм нивпу; 
- недпвпљни институципнални капацитети, ппсебнп на лпкалнпм нивпу; 
- недпстатак ппдстицаја за смаоеое загађеоа;  
- неппстпјаое ефикаснпг система финансираоа защтите живптне средине 
- недпвпљнп развијен инфпрмаципни систем защтите живптне средине. 

 
Шансе:  
- дпнпщеое стратещких, прпграмских и планских дпкумената дефинисаних пснпвним закпнима 
п защтити живптне средине и прпстпрнпг планираоа; 
- јашаое институципналних капацитета на ппкрајинскпм и лпкалнпм нивпу; 
- јаснп ппстављени циљеви пплитике защтите живптне средине; 
- увпђеое нпрми и прпписа ЕУ кпјима се пбезбеђује квалитет живптне средине; 
- јака пплитишка впља за спрпвпђеое закпнских рефпрми у пплитици защтите живптне 

средине;  
- дпступнпст фпндпвима ЕУ у прпцесу пре придруживаоа и ппредељенпст псталих дпнатпра;  
- мпдернизација и приватизација привреде;  
- реализација стратещких дпкумента сектпра енергетике у делу кпји се пднпси на пбласт 

енергетске ефикаснпсти и пбнпвљивих извпра енергије; 
- дпследна примена Стратегије пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса и дпбара; 
- увпђеое нпрми и прпписа ЕУ кпјима се пбезбеђује ппвећаое енергетске ефикаснпсти; 
- ппдизаое нивпа свести п пптреби унапређеоа енергетске ефикаснпсти; 
- унапређеое кпнкурентнпсти на међунарпднпм тржищту; 
- увпђеое кпнцепта шистије прпизвпдое;  
- раципналнп кприщћеоe сирпвина; 
- увпђеое нпвих технплпгија и најбпљих дпступних техника; 
- ппјашанп ушещће заинтереспване јавнпсти у пдлушиваоу п живптнпј средини; 
- ппдизаое нивпа свести п пптреби защтите живптне средине; 
- интензивираое међунарпдне сарадое;  
- забрана изградое нуклеарних електрана. 
 
Претое: 
- преклапаое надлежнпсти институција;  
- недпвпљна хпризпнтална кппрдинација;  
- дискпнтинуитет рада државних пргана у пвпј пбласти; 
- недпвпљнп спрпвпђеое закпна, прпграма и планпва; 
- сирпмащтвп, задуженпст и усппрен привредни развпј; 
- сппрп јашаое институција;  
- релативнп низак нивп екплпщке свести;  
- немпгућнпст грађана да плате реалну цену кпмуналних услуга;  
- ненаменскп кприщћеое средстава за защтиту живптне средине; 
- рестриктивна бучетска пплитика; 
- ппкретаое индустријске прпизвпдое са застарелим технплпгијама;  
-нивп сапбраћаја уз кприщћеое гприва шији квалитет није усаглащен са ппстпјећим 

наципналним прпписима; 
- низак нивп свести п мерама за раципналну упптребу енергије и енергетскпј ефикаснпсти; 
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-недпвпљна интеграција принципа енергетске ефикаснпсти у прпцесу планираоа и 
прганизације сапбраћаја, грађевинарству, индустрији, технплпгијама защтите живптне средине; 

- пптерећенпст ппљппривреднпг земљищта минералним хранивима и пестицидима;  
 
 

7.2. Општи циљеви пплитике заштите живптне средине 

 
Ппщти циљеви пплитике защтите живптне средине прпизилазе из стаоа и трендпва, кап и  

идентификпваних прпблема у пднпсу на ппједине медијуме и пбласти  живптне средине. Да би се 
унапредилп неппвпљнп стаое један пд кљушних Предуслпва је пдгпварајућа идентификација и 
ефикаснп спрпвпђеое ппщтих и специфишних циљева пплитике защтите живптне средине у свим 
сектпрским пплитикама. Ппщти циљеви пплитике защтиту живптне средине нису ппређани пп 
припритетима и  груписани су пп следећим пбластима:  

 
1. Дпнпшеое стратешких и планских дпкумената из пбласти защтите живптне средине и 

пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса дефинисаних Закпнпм п защтити живптне 

средине и другим ппсебним закпнима;  

2. Интеграција пплитике заштите живптне средине са другим сектпрским пплитикама. 

Ушествпваое у припреми и спрпвпђеоу сектпрских стратегија у делпвима кпји се пднпсе на 

живптну средину. Интегрисаое принципа защтите живптне средине и енергетске 

ефикаснпсти у прпстпрнп и урбанистишкп планираое;  

3. Јачаое институципналних капацитета за креираое и имплементацију сектпрских 

пплитика и пплитике защтите живптне средине у целини и усппстављаое система за 

реагпваое у акцидентним ситуацијама; Усппстављаое јединственпг инфпрмаципнпг 

система са свим ппстпјећим гепппдацима и фпрмираое ГЕПППРТАЛА; 

4. Унапређеое система кпнтрпле квалитета живптне средине акредитацијпм 

пвлащћених лабпратприја, применпм нпрматива и прпписа, пбавезнпм кпнтрплпм 

квалитета мпнитпринга шинилаца живптне средине и аналитишких метпда, развијаоем 

мпнитпрингa загађиваша, израдпм катастра загађиваша, израдпм инвентара гаспва са 

ефектпм стаклене бащте, усппстављаое јединственпг инфпрмаципнпг система;  

5. Унапређеое правнпг система у пбласти заштите живптне средине дпнпщеоем 

сектпрских закпна и ппдзакпнских прпписа, ппбпљщаоем надзпра над спрпвпђеоем 

прпписа и ппдизаоем капацитета инспекције, истражних пргана и правпсуднпг система;  

6. Развпј ефикаснпг система финансираоа заштите живптне средине и екпнпмских 

ппдстицаја. Пптребнп је пбезбедити ппнпвп фпрмираое Републишкпг фпнда за защтиту 

живптне средине и пптпуну примену нашела „загађиваш плаћа”. У пдгпварајућим Закпнима 

дефинисати механизме кпји ће пмпгућити да 30% пд свих такси и накнада у пбласти 

живптне средине прикупљених на теритприји АП Впјвпдине,  буду директaн прихпд у  

ппкрајинскom бучетскom фпнду за защтиту живптне средине, а 20% пд прикупљених 

средстава да пдлази у наменске фпндпве за живптну средину лпкалних сампуправа у пднпсу 

на кплишину средстава кпје су таквим накнадама прикупљене.    Ефикасан систем 

екпнпмских инструмената треба да буде уведен ради ппдстицаоа смаоеоа загађеоа. 

Треба увести ефикасне финансијске механизме да ппдстишу улагаоа у живптну средину и 

пбезбеде сигурне извпре финансираоа Фпнда. Пни мпгу укљушити и механизме кпнверзије 

дуга у улагаое у живптну средину, пуну надпкнаду трпщкпва за услуге у пбласти живптне 

средине, инвестиципне прпграме у приватизпваним кпмпанијама и др. Ппдићи нивп 

инвестираоа у живптну средину ради ппкрића трпщкпва за рад, пдржаваое и 
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мпдернизацију/прпщиреое ппстпјеће инфраструктуре у пбласти защтите живптне средине и 

технплпгија за смаоеое загађеоа. Пптребнп је ппдстицати кпнкуренцију и укљушеое 

приватнпг сектпра у пбласти пбезбеђиваоа услуга, ппсебнп у сектприма управљаоа 

птпадпм и впдама;  

7. Унапређеое стаоа живптне средине и пбезбеђиваое пдрживпг развпја крпз 

имплементацију закпнске регулативе и прпстпрнп планских дпкумената и крпз 

санкципнисаое загађиваша живптне средине и пних кпји је угрпжавају на друге нашине, кап 

и крпз прпмпвисаое примера дпбре праксе;  

8. Унапређеое фпрмалнпг и нефпрмалнпг пбразпваоа п защтити живптне средине и 

енергетскпј ефикаснпсти, кпје треба да буде заснпванп на Наципналнпј стратегији 

пбразпваоа у пбласти защтите живптне средине. Ппдизаое нивпа свести крпз бпље 

инфпрмисаое и кпмуникацију са јавнпщћу и развијаое механизама оихпвпг ушещћа у 

пдлушиваоу пп питаоима живптне средине у складу са Архускпм кпнвенцијпм.  

 
 

7.3. Временски пквири за имплементацију циљева пплитике заштите живптне средине 

 
7.3.1. Краткптпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 

Ппщти краткпрпшни циљ је да се изгради делптвпран пквир пплитике защтите живптне 
средине, кпји би пмпгућип знашајнп унапређеое квалитета живптне средине у Аутпнпмнпј Ппкрајини 
Впјвпдини. Припритети пплитике за перипд  пд  2015 – 2019 гпдине пбухватају најважније циљеве 
кпји би пмпгућили знашајну рефпрму пплитике защтите живптне средине уз релативнп ниске 
трпщкпве. Циљеви су усмерени на унапређеое имплементације закпнскпг пквира, развпја 
сектпрских стратегија, инвестиципних планпва и унапређеое система мпнитпринга. 

 
7.3.2. Средопрпчни циљеви за перипд 2020 – 2024 

Средопрпшни циљеви су пни шији се ппшетак спрпвпђеоа предвиђа накпн 2020. гпдине. Пви 
циљеви пбухватају инвестиципне прпјекте нижег припритета, са ташке гледищта смаоеоа загађеоа и 
спрпвпђеоа пдредби acquis-а ЕУ нижег припритета. 

 
7.3.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд 2015 – 2024 

Кпнтинуирани циљеви представљају активнпсти кпје се заппшиоу у 2015. гпдини, шија 
имплементација захтева дужи низ гпдина и мпгу се ппстићи тпкпм целпкупнпг временскпг перипда 
кпји пбухвата пвај прпграм. Циљеви пплитике везане за пвај перипд пднпсе се на прпщиреое и 
унапређеое инфраструктуре у пбласти защтите живптне средине, на мпнитпринг, кап и циљеве 
везане за пшуваое прирпде и бипдиверзитет. 
 
 

7.4. Припритетни циљеви заштите живптне средине 

 
7.4.1. Квалитет впда 

 
7.4.1.1. Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 

- Ревидирати Стратегију впдпснабдеваоа и защтите впда у АПВ и у складу са дефинисаним 

стратещким припритетима реализпвати циљеве 

- Пбезбедити израду прпјектне дпкументације за пдабране микрпрегипналне системе 

впдпснабдеваоа 

 
7.4.1.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 
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- За пдабране лпкације пбезбедити истраживаое технплпгија ремедијације са нашинпм 

деппнпваоа седимента и израду прпјектнп технишке дпкументације (генерални прпјекат и студија 

извпдљивпсти ремедијације седимента) 

- Пбезбедити израду прпјеката на пдрживпм управљаоу решним сливпвима  у 

прекпгранишнпм кпнтексту (идентификација карактеристика решнпг слива и притисака на впдна тела 

у сливу, пдређиваое статуса впдних тела, ппстпјећих и планираних защтићених ппдрушја, 

дефинисаое развпјних пптенцијала и идентификацију прпграма радпва у сливу);  

- Квантификација притисака на пснпву ппстпјећих студија и прпщириваое мреже 

мпнитпринга уз анализу физишкп-хемијских, хемијских и биплпщких елемената квалитета (акценат на 

вещташким и знашајнп измеоеним впдним телима). 

 

7.4.1.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- Пбезбедити ппдрщку и иницирати усвајаое и примену пснпвних мера кпје ће бити у Плану 

управљаоа впдама и иницирати и реализпвати дпдатне мере на теритприји Аутпнпмне Ппкрајине 

Впјвпдине; 

- Пбезбедити нпве технплпгије у ппстпјећим ппстрпјеоима за припрему впде за пиће, кап и 

рекпнструкцију дистрибутивне мреже  у циљу ппстизаоа закпнских нпрми квалитета; 

- Пбезбедити адекватну кпнтрплу у зпнама санитарне защтите са аспекта защтите живптне 

средине 

- Пбезбедити хидрпгеплпщка истраживаоа   ппстпјећих и пптенцијалних извприщта у циљу 

квантитативнпг и квалитативнпг сагледаваоа ресурса за впдпснабдеваое; 

- Пбезбедити испитиваое мпгућих технплпгија припреме впде за пиће извприщта кпја имају 

пптенцијал за регипналнп и микрпрегипналнп впдпснабдеваое и изградити наведена ппстрпјеоа  

- Унапредити мпнитпринг ппврщинских и ппдземних впда у циљу пцене екплпщкпг 

статуса/пптенцијала ппврщинских впда и хемијскпг статуса ппврщинских  и ппдземних впда у складу 

са закпнскпм регулативпм и ЕУ директивама (ушесталпст, пбим параметара и мерних места); 

- Пбезбедити развпј инфпрмаципнпг система у пбласти управљаоа впдама и фпрмираое 

ГЕПППРТАЛА ( интегрисан систем свих надлежних институција у пбласти защтите живптне средине) 

- Пбезбедити прпщиреое и рекпнструкцију канализаципне мреже; 

- Пбезбедити рекпнструкцију ппстпјећих  и изградоу нпвих ппстпјеоа за прешищћаваое 

птпадних впда; 

- Изврщити идентификацију загађених лпкација ппврщинских впда и  загађиваша кпји 

испущтају птпадне впде, кап и карактеризацију птпадних впда идентификпваних загађиваша. 

 
 

7.4.2. Управљаое птпадпм 

 
7.4.2.1. Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 

- Усаглащаваое прпписа са ЕУ директивама; 

- Развити регипналне и лпкалне планпве управљаоа птпадпм дп 2019. гпдине;  

- Ппвећати брпј станпвника пбухваћених системпм сакупљаоа птпада на 90% дп 2019. 

гпдине;  

- Изградити 4 регипналнa центара за управљаое птпадпм дп 2019. гпдине (регипналне 

деппније, ппстрпјеоа за сепарацију рециклабилнпг птпада, ппстрпјеоа за биплпщки третман птпада 

и трансфер станице у свакпм регипну);  
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- Усппставити систем управљаоа ппасним птпадпм (изградити централна регипнална 

складищта ппаснпг птпада и заппшети изградоу ппстрпјеоа за физишкп-хемијски третман ппаснпг 

птпада дп 2020. гпдине); 

- Смаоити пдлагаое бипдеградабилнпг птпада на деппније на 50% дп 2019. 

 
7.4.2.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

- Изградити 2 регипналних центара за управљаое птпадпм (регипналне деппније, 

ппстрпјеоа за сепарацију рециклабилнпг птпада, ппстрпјеоа за биплпщки третман птпада и 

трансфер станице у свакпм регипну);  

- Санирати ппстпјећа сметлищта кпја представљају највећи ризик пп живптну средину и 

лпкације "црних ташака" пд истпријскпг загађеоа ппасним птпадпм; 

- Ремедијација кпнтаминираних лпкација ппаснпг птпада и ревитализација прпстпра; 

- Ппдстицати кприщћеое птпада кап алтернативнпг гприва у цементарама, железарама и 

термпелектранама - тппланама, у складу са принциппм хијерархије птпада; 

- Увпђеое пдвпјенпг сакупљаоа и третмана ппаснпг птпада из дпмаћинстава и индустрије; 

- Јашаое прпфесипналних и институципналних капацитета за управљаое ппасним птпадпм; 

- Ппдићи стппу ппнпвнпг искприщћеоа и рециклаже амбалажнпг птпада (стаклп, папир, 

картпн, метал и пластика) на 50% пд оегпве кплишине; 

 
7.4.2.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- Прпмпција и ппдстицаое рециклаже и ппнпвнпг искприщћаваоа птпада ради пшуваоа 

прирпдних ресурса и живптне средине; 

- Развити систем примарне селекције птпада у лпкалним сампуправама; 

- Смаоеое бипразградљивпг птпада кпји се пдлаже на деппније; 

- Усппставити систем управљаоа ппсебним тпкпвима птпада (птпадним гумама, 

истрпщеним батеријама и акумулатприма, птпадним уљима, птпадним впзилима, птпадпм пд 

електришних и електрпнских прпизвпда);  

- Усппставити систем управљаоа медицинским и фармацеутским птпадпм;  

- Унапредити систем управљаоа птпадпм живптиоскпг ппрекла;  

 
 

7.4.3. Управљаое хемикалијама и заштита пд удеса 

 
Циљ Прпграма у пбласти управљаоа хемикалијама и хемијскпм удесима јесте: унапређеое 

система кпнтрпле управљаоа хемикалијама и бипцидним прпизвпдима и превенција и смаоеое 
ппследица хемијских удеса.  

 
7.4.3.1. Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 

- Усппстављен и унапређен систем управљаоа хемикалијама и бипцидним прпизвпдима на 

теритприји Републике Србије на пснпву развијене регулативе, прпцедура и стандарда усклађених са 

ЕУ Acquis communautaire;  

- Усппстављенп адекватнп инфпрмисаое и едукација кприсника хемикалија и бипцидних 

прпизвпда п оихпвим ппасним свпјствима и мерама за смаоеое ризика;  

 
7.4.3.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

- Развијена прпфесипнална знаоа и ппдигнути капацитети у надлежним прганима, 

индустрији и наушнпистраживашкпм сектпру у пбласти управљаоа хемикалијама и управљаоа 
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защтитпм пд удеса, кап и ппдигнута свест грађана п ризицима и мерама за смаоеое ризика пд 

хемикалија и удеса;  

- Ппстићи да се хемикалије кпристе на безбеднији нашин и смаоен ризик пп људе и живптну 

средину заменпм хемикалија и бипцидних прпизвпда виспкпг ризика са безбеднијим 

алтернативама;  

- Усппстављенп систематскп праћеое прпмета и кприщћеоа хемикалија и бипцидних 

прпизвпда; 

 
7.4.3.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- Адекватнп ппремљене, акредитпване у складу са стандардпм СРПС ИСП/ИЕЦ 17025:2006 и 

сертификпване у складу са ДЛП лабпратприје кпје спрпвпде испитиваоа пптребна за прпцену 

ппаснпсти (класификација) и прпцену ризика пд хемикалија и бипцидних прпизвпда;  

- Смаоеое ризика пп људе и живптну средину пд ппасних хемикалија;  

 
 

7.4.4. Квалитет ваздуха и климатске прпмене 

 
7.4.4.1. Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 

- Унапређеое регистра емисија загађујућих материја у ваздух за теритприју АПВ 

- Пбезбедити прпцену емисија из извпра кпји нису пбухваћени ПРТР регистрпм 

 
7.4.4.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

- Унапредити лпкалну мрежу аутпматскпг мпнитпринга квалитета амбијенталнпг ваздуха на 

теритприји АПВ кпјпм управља ПСУГЗЖС у циљу пцене квалитета ваздуха пп зпнама/аглпмерацијама 

у складу са закпнскпм регулативпм и ЕУ директивама (већи пбухват параметара и реппзиципнираое 

ппјединих мерних станица) 

 
7.4.4.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- пдржаваое мерних места за аерппплен на теритприји АП Впјвпдине 

- спрпвпђеое мереоа кпнцентрације пплена кпнтинуиранпм вплуметријскпм метпдпм 

преппрушенпм пд стране IAA, (Интернаципнална аспцијација аерпбиплпга)  

- праћеое стаоа, прпгнпза и редпвнп инфпрмисаое јавнпсти у циљу превенције 

алергијских бплести  

- пбезбеђиваое кпнтинуитета у фпрмираоу базе ппдатака аерппплена за израду 

"календара пплена" спрпведени акципни планпви за ппбпљщаое квалитета ваздуха у ппдрушјима 

где је нивп загађујућих материја већи пд прпписаних гранишних вреднпсти у складу са Закпнпм п 

защтити ваздуха.  

- Истраживаое мпгућнпсти и нашина инпвиранпг планираоа, изградое и 

ппстављаое стандарда у складу са    климатски пдгпвпрним пднпспм према пкружеоу 

(дппринеће унапређеоу квалитета ваздуха, пшуваоу ресурса, пшуваоу урбанпг и прирпднпг 

пкружеоа) . 

 

 
7.4.5. Заштита прирпде, бипдиверзитет и шуме 

 
7.4.5.1. Краткпрпчни циљеви за перпд пд 2015 – 2019 
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- Ревизија Стратегије биплпщке разнпврснпсти Републике Србије; 

- Ппвећаое ппврщине ппд защтићеним ппдрушјима, усппстављаое наципналне екплпщке 

мреже (шији деп представља екплпщка мрежа АП Впјвпдине) и идентификација ппдрушја за еврппску 

екплпщку мрежу; 

- Унапређеое система финансираоа защтите прирпде и управљаоа защтићеним 

ппдрушјима 

- Унапређеое капацитета управљаша защтићених ппдрушја;  

- Израда ппписа бипдиверзитета, ппсебнп ппписа угрпжених екпсистема и станищта ретких 

и ендемишних врста;  

- Унапређеое защтите аутпхтпних врста и заустављаое унпщеоа инвазивних врста;  

- Усппстављаое мпнитпринга кпмппненти бипдиверзитета;  

- Унапређеое защтите и пдрживпг кприщћеоа дивљих биљних и живптиоских врста и 

гљива;  

- Усппстављаое защтите и пшуваоа мигратпрних врста;  

- Усппстављаое интензивнијег мпнитпринга у прирпди 

- Усклађиваое наципналних прпписа у пбласти защтите прирпде, бипдиверзитета и щума са 

закпнпдавствпм ЕУ и међунарпдним кпнвенцијама;  

- Унапређеое сарадое, едукације, размене искустава и инфпрмисаоа; 

- Интеграција принципа и критеријума пдрживпг кприщћеоа биплпщких ресурса у 

наципналне практишне пплитике развпја, сектпрске практишне пплитике, стратещка и планска 

дпкумента, са циљем хпризпнталне и вертикалне интеграције; 

- Кпнтрпла инвазивних врста и генетски мпдификпваних прганизама; 

- Усппстављаое мпнитпринга утицаја климатских прпмена на бипдиверзитет и у 

защтићеним ппдрушјима у складу са Пдлукпм 9-XВИ ЦБД и Преппрукпм савета Еврппе брпј 135 Савета 

Еврппе;  

- Пшуваое, унапређеое и прпщиреое ппстпјећих щума (ппвећаое ппврщина ппд щумама и 

унапређеое структуре щума);  

- Сашинити инвентар пбјеката гепнаслеђа у АП Впјвпдини 

 
7.4.5.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

- Јашаое закпнскпг и регулатпрнпг  пквира за пшуваое гепдиверзитета/гепнаслеђа и оегпвп 

усклађиваое са релевантним међунарпдним иницијативама; 

- Развпј наципналнпг стратещкпг пквира за пшуваое и пдрживп кприщћеое гепдиверзитета 

и защтиту гепнаслеђа; 

- Интегрисаое циљева пшуваоа гепдиверзитета и гепнаслеђа у стратегије развпја и 

прпстпрнпг планираоа; 

- Развпј екплпщке мреже у складу са међунарпдним стандардима и усппстављаое система 

управљаоа; 

- Јашаое наципналних капацитета, институципналних и људских, у пбласти пшуваоа 

бипдиверзитета и раципналнпг кприщћеоа биплпщких ресурса; 

- Пбезбеђиваое да кприсници биплпщких ресурса снпсе трпщкпве за оихпвп 

искприщћаваое; 

- Усппстављаое екп кпридпра за фрагментисане фрагилне екпсистеме;  

- Усппстављаое механизма примене традиципналних и вещтина у пбласт пдрживпг 

кприщћеоа бипдиверзитета и пшуваоа права старпседелаца и оихпвих знаоа у пвпј пбласти;  

- Смаоеое губитка и притисака на бипдиверзитет; 
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- Усклађени планпви управљаоа защтићеним ппдрушјима у складу са Закпнпм п защтити 

прирпде;  

- Примена система управљаоа кпји унапређују ппстпјећу праксу управљаоа земљищтем 

какп би се защтитиле специфишне вреднпсти гепдиверзитета и раоиви пбјекти гепнаслеђа у свим 

врстама власнищтва над земљищтем и упптребе земљищта 

 
7.4.5.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- Защтита и пшуваое мигратпрних врста  

- Усппстављаое интензивнијег мпнитпринга у прирпди; 

- Унапређеое/псавремеоиваое планпва управљаоа и јашаое псппспбљенпсти управљаша 

защтићених ппдрушја: нпминација и прпглащеое защтићених ппдрушја пд међунарпднпг знашаја, 

ппвећаое брпјнпсти пппулација ретких и угрпжених врста и реинтрпдукција ищшезлих; 

- Защтита, пшуваое и унапређеое прирпдних вреднпсти и пдрживп кприщћеое прирпдних 

ресурса; 

- Благпвременп спрешаваое активнпсти и делатнпсти кпје мпгу прпузрпкпвати негативне 

ппследице у прирпди; 

- Защтита, пбнпва и санација защтићених ппдрушја, уз пшуваое екплпщке равнптеже; 

- Спрпвпђеое мера (кпнзервације, санације-ревитализације и рекултивације, и др.) и 

режима защтите и мпнитпринга стаоа защтићених ппдрушја, уз сталнп праћеое стаоа и прпмена у 

прирпди; 

- Засниваое инфпрмаципнпг система защтићених ппдрушја; 

- Усклађиваое закпнских прпписа из пбласти защтите са закпнпдавствпм ЕУ; 

- Укљушиваое у међунарпдне листе екплпщки знашајних ппдрушја и примена међунарпдних 

прпписа у вези са защтићеним ппдрушјима; 

- Укљушиваое лпкалних заједница и других заинтереспваних страна у реализацију прпграма 

управљаоа защтићеним ппрушјима; 

- Прпмпција и реализација интердисциплинарних истраживаоа усмерених на разлишите  

видпве пшуваоа бипдиверзитета, пдрживпг кприщћеоа биплпщких ресурса и пшуваоа традиција и 

лпкалних заједница; 

- Укљушиваое лпкалних заједница и других заинтереспваних старана у реализацији 

прпграма пшуваоа и пдрживпг кприщћеоа гепдиверзитета 

- Ппбпљщаое защтите ппсебних защтићених зпна за птице 

- Усппставити управљаое ппјединашним станищтима, врстама и кпридприма мигратпрних 

врста пд међунарпднпг знашаја на теритприји Србије;  

- Унапређеое система управљаоа защтићеним ппдрушјима пд наципналнпг и међунарпднпг 

знашаја (укљушујући инфпрмаципни систем, надзпр над екпнпмским активнпстима и туризмпм, 

имплементацију планпва управљаоа на перипд пд 10 гпдина, усаглащаваое кпмпетенција итд.);  

- Ппдизаое јавне свети п знашају пшуваоа бипдиверзитета и пдрживпг кприщћеоа 

биплпщких ресурса; 

- Интеграција защтићених ппдрушја у регипнални развпј 

- Кпнтрпла кприщћеоа и прпмета дивље флпре и фауне 

- Ревизија и валпризација защтићених ппдрушја 

 
 

7.4.6. Рибарствп 
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7.4.6.1. Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 

-  Poвећати брпј рибпшувара и ппбпљщати шуваое рибплпвних впда у циљу смаоеоа 

рибпкрађе,  

- Предузимаое хитних мера за санацију станищта риба на лпкацијама кпје су најугрпженије; 

 
7.4.6.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

- Квалитетнија защтита угрпжених рибљих врста, защтитa млађих узрасних класа риба пд 

превременпг излпва, защтити матишних риба, кao и унапређеое управљаоa рибљим пппулацијама.  

- Ппвећати брпј надлежних инспектпра за рибарствп и ппјашати струшни надзпр; 

 

7.4.6.3. Кпнтинуирани  циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- Усппставити систематски мпнитпринг газдпваоа рибплпвним ресурсима 

- Усппставити мпнитпринг квалитета рибплпвних впда.  

- Mере ревитализацијe рибљих станищта у циљу пшуваоа аутпхтпне фауне рибплпвних впда 

АП Впјвпдине 

- Oшуваое квалитета впде кап пснпвнпг предуслпва за ппвећаое прпдукције 

- Пприбљаваое аутпхтпним врстама и излпв алпхтпних врста. 

 
 

7.5. Остали циљеви заштите живптне средине 

 
7.5.1. Заштита земљишта 

 
7.5.1.1. Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 

- Унапређеое регистра емисија загађујућих материја у земљищте за теритприју АПВ 

- Пбезбедити прпцену емисија из извпра кпји нису пбухваћени ПРТР регистрпм 

- Унапредити лпкалну мрежу мпнитпринга квалитета земљищта на теритприји АПВ у складу 

са закпнскпм регулативпм и ЕУ директивама (већи пбухват параметара и мерних места) 

 
7.5.1.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

- Пбезбедити израду инвентара кпнтаминираних лпкација на кпјима су исппљени прпцеси 

деградације и деструкције у циљу систематизпваоа  ппдатака п извприма загађеоа и предузимаоа 

мера спрешаваоа, санације и ремедијације 

 

7.5.1.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- Пбезбедити развпј инфпрмаципнпг система у пбласти управљаоа квалитетпм земљищта и 

фпрмираое ГЕПППРТАЛА (интегрисан систем свих надлежних институција у пбласти защтите живптне 

средине) 

- Санација и ремедиација екплпщки девастиранпг земљищта, ппсебнп на лпкацијама 

загађеним пд стране индустрије, неадекватнпг пдлагаоа птпада, испущтаоа птпадних впда и 

ппследица бпмбардпваоа. 

 
7.5.2. Бука 

 
7.5.2.1. Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 

- Ускладити закпнску регулативу са ЕУ директивама 

- Ускладити метпде мереоа нивпа буке 
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7.5.2.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

- Пбезбедити израду лпкалних стратещких и кпнфликтних карата буке за аглпмерације веће 

пд 100.000 станпвника, кап ппдлпге за дпнпщеое лпкалних акципних планпва защтите пд буке у 

живптнпј средини 

- Пбезбедити акустишнп зпнираое на нивпу лпкалних сампуправа 

- Пбезбедити развпј инфпрмаципнпг система у пбласти защтите пд буке и фпрмираое 

ГЕПППРТАЛА (интегрисан систем свих надлежних институција у пбласти защтите живптне средине) 

 

7.5.2.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- Пбезбедити израду стратещких карата буке за главне путеве са прпсешним гпдищоим 

прптпкпм већим пд 3.000.000 впзила и главне пруге са прпсешним гпдищоим прптпкпм сапбраћаја 

већим пд 30.000 впзила 

- Пбезбедити израду акципних планпва на теритприји лпкалних сампуправа за ппдрушја где 

ппстпје прекпрашеоа гранишних вреднпсти  

- Усппставити мпнитпринг буке на теритприји АПВ кап дппуна мпнитпрингу кпје врще 

лпкалне сампуправе 

 
 

7.5.3.  Нејпнизујућe зрачеоe 

 
7.5.3.1. Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 

- Унапредити мпнитпринг нејпнизујућих зрашеоа на теритприји АПВ у складу са закпнскпм 

регулативпм и ЕУ директивама  

 
7.5.3.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

- Пбезбедити израду регистра извпра нејпнизујућих зрашеоа са свим технишким 

карактеристикама за теритприју АПВ (називна снага, ефективнп изражена снага, режим рада, 

наппнски нивп, пптерећеое, фреквенцијскп ппдрушје…)  

 

7.5.3.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- Пбезбедити развпј инфпрмаципнпг система у пбласти защтите пд нејпнизујућих зрашеоа и 

фпрмираое ГЕПППРТАЛА (интегрисан систем свих надлежних институција у пбласти защтите живптне 

средине) 

 
7.5.4. Сузбијаое кпмараца 

 
7.5.4.1.Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015-2019 

- Защтита људи и живптиоа пд кпмараца и бплести кпје пни пренпсе третманпм 

пдгпварајућих впдених станищта 

 
7.5.4.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020-2024 

- Унапређеое защтите људи и живптиоа пд кпмараца и бплести кпје пни пренпсе 

ппвећаоем пбима третмана 

 
7.5.4.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015-2024 
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- Прганизпваое редпвних гпдищоих акција кпнтрпле пппулација кпмараца на теритприји 

АПВ уз примарнп кприщћеое биплпщких препарата 

- Превенција щиреоа разлишитих врста бплести  

- Спрешаваое унпщеоа и щиреоа нпвих вектпра щиреоа зараза (пр. кпмарац азијски тигар) 

и нпвих вируса  

- Защтита живптиоа, смаоиваое губитака у пшеларству и пмпгућаваое слпбпдне испаще 

пшела без измещтаоа 

- Пбезбеђиваое несметан бправак у прирпди и развијаое туризма, лпва и рибплпва   

- Дпнпщеое Прпграма сузбијаоа кпмараца на теритприји АП Впјвпдине 

 
7.5.5. Сузбијаое амбрпзије 

 
  7.5.5.1.Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015-2019 

- Ппдизаое свести грађана п щтетнпсти алергене биљке амбрпзије,  

- Дпнпщеое Прпграма за систематскп сузбијаое кпрпвских алергпгених врста биљака 

првенственп амбрпзије Ambrosie artemiisifolie 

 
      7.5.5.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020-2024 

- Усппставиће се субкппрдинација са системима сузбијаоа амбрпзије са земљама у 

пкружеоу 

- Прпмпција кпдекса дпбре ппљппривредне праксе у циљу сузбијаоа и спрешаваоа щиреоа 

алергених биљака  

- Приказ  прпстпрне дистрибуције амбрпзије крпз инфпрмације ппстављене на сајту у циљу 

инфпрмисаоа грађана п амбрпзије на терену. 

 
7.5.5.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015-2024 

- Смаоеое кпнцентрације пплена у ваздуху интезивним сузбијаоем 

- Смаоеоа брпја алергишних пспба на пплен 

- Унапређеое  мпнитпринга и кпнтрпла ефикаснпсти сузбијаоа алергених биљака 

- Адекватнп спрпвпђеое закпнске регулативе у пвпј пбласти 

- Редпвнп извещтаваое грађана п кпнцентрацијама пплена у вездуху најважнијих алергених 

биљних врста 

 
 

7.6. Припритетни циљеви заштите живптне средине у привредним сектприма и чистија 

прпизвпдоа 

 
7.6.1. Индустрија 

 
Прпблем данащоице ппред све веће загађенпсти ваздуха, впде и земљищта је пгрпман 

ппраст кплишине птпаднпг материјала. Супстанце кпје су делимишнп или пптпунп неупптребљиве - 
птпад, настају у свакпм ппдрушју људске делатнпсти. Ппвећаоем брпја станпвнищтва, ппрастпм 
индустријске прпизвпдое и пптрпщое, настаје све већа кплишина птпаднпг материјала, кпји дпвпди 
дп ппвећанпг загађеоа живптне средине.  

Тпкпм ндустријскпг развпја мнпгпструкп се ппвећава кплишина индустријскпг птпаднпг 
материјала и загађиваша кпји мпгу да садрже птрпвне, тещкп разградиве супстанце, тешне и 
муљевите кпнзистенције. Утицај индустријскпг птпаднпг материјала на живптну средину зависи пд 
врсте оегпвих кпмппнената.Тп су загађујуће супстанце кпје директнп или прекп свпјих прпдуката 
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разградое щтетнп утишу на шпвекпвп здравље и прирпдну пкплину. Изналажеое мпгућих нашина и 
технплпгија за кприщћеое насталпг птпада кап ресурса.  

 
 

7.6.1.1. Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 

- Унапређеое кпнцепта шистије прпизвпдое крпз пшуваое сирпвина, впде и енергије, 

смаоеое примене тпксишних и ппасних сирпвина и смаоеое кплишина и тпксишнпсти свих емисија и 

птпада на извпру прпизвпднпг прпцеса.  

- Укљушиваое бриге за защтиту живптне средине при прпјектпваоу ппстрпјеоа за 

прпизвпдоу и пружаоу услуга.  

- Измена ппстпјећих и дпнпщеое нпвих прпписа ради ппспещиваоа кприщћеоа шистије 

прпизвпдое и усклађиваоа са закпнпдавствпм ЕУ;  

- Смаоeоe кплишина енергије, впде, птпада, сирпвина и псталих ппмпћних материјала пп 

јединици прпизвпда, щтп дпвпди и дп смаоеоа трпщкпва прпизвпдое и шистије пкплине.  

 
7.6.1.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

- Усппставити систем замене сирпвина и ппмпћних материјала тамп где је тп мпгуће, 

ппсебнп пних кпји имају щтетан утицај на здравље људи и живптну средину. 

- Ппбпљщаое ефикаснпсти прпцеса  крпз аутпматизацију, пптимизацију прпцеса, измене 

прпјекта ппреме, заменпм ппјединих пперација и прпцеса 

- Измена карактеристика прпизвпда и оегпве амбалаже у циљу защтите живптне средине. 

 

7.6.1.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- Самоеое утицаја прпизвпда на живптну средину, здравље и безбеднпст, крпз цеп циклус 

пд експлпатације сирпвина, прекп израде и кприщћеоа прпизвпда, дп кпнашнпг пдлагаоа.  

- Развпј сарадое са Центрпм за шистију прпизвпдоу;  

- Изградоа инфраструктуре у пбласти шистије прпизвпдое – реализација инвестиципних 

прпјеката у пбласти истраживаоа (студијска и развпјна истраживаоа, кап и изградоа индустријских 

ппстрпјеоа) – развпј индустријскп-технплпщких паркпва, кластера, инпваципних центара и 

инкубатпра;  

- Усппстављаое система управљаоа индустријским птпадпм, са ппсебним нагласкпм на 

мпгућнпщћу минимизације настајаоа птпада и искприщћаваоем птпада кап секундарне сирпвине и 

извпра енергије;  

- Рекпнструкција или унапређеое ппстпјећих технплпщких прпцеса;  

- Едукација у пбласти примени шистијих технплпгија, енергетске ефикаснпсти у функцији 

защтите живптне средине. 

- Рaципналнизacija упптребe сирпвина, впде и енергије, замену ппасних материја екплпщки 

прихватљивим и смаоеое тпксишнпсти и емисије щтетних гаспва и птпада у прирпду.  

- Ппвећаое ущтеде крпз рециклажу, смаоеое пптрпщое хемикалија и впде и енергетска 

ефикаснпст.  

- Замена ппстпјеће технплпгије нпвпм технплпгијпм кпја је у складу са живптнпм 

срединпм (ЕСТ). 

 
7.6.2. Рударствп 

 
7.6.2.1. Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 
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- Заврщене заппшете активнпсти на ремедијацији и рекултивацији  

- Спрпвпђеое технишких мера за спрешаваое загађеоа ваздуха, впде и земљищта у пкплини 

рударских пбјеката;  

- Усппстављаое и јашаое мпнитпринга живптне средине у пкплини свих активних рударских 

пбјеката. 

 
7.6.2.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

-      Санираое истпријскпг загађеоа пд птпадних впда и јалпвине. 

 

7.6.2.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- Ппвећати степен прешищћаваоа птпадних впда кпје настају у прпцесу експлпатације и 

прераде минералних сирпвина;  

- Ремедијација и рекултивација ппврщина деградираних извпђеоем рударских радпва;  

- Смаоити ризик пд загађеоа впда и земљищта кпји настаје кап ппследица рударских 

активнпсти;  

- Рещаваое прпблема пдлагаоа јалпвине и рещаваое прпблема привремених деппнија 

птпадне исплаке настале при изради из нафтних бущптина;  

- Рещаваое прпблема прераде јалпвине и оихпвп пдлагаое на адекватнп припремљеним и 

пдгпварајућим ппдлпгама, са усппстављаоем мпнитпринга. 

 
 

7.6.3. Енергатика 

 
7.6.3.1. Краткпрпчни циљеви за перипд пд 2015 – 2019 

- Псниваое фпнда за енергетску ефикаснпст;  

- Усппстављаое система система раципналнпг газдпваоа енергијпм (енергетски 

меначмент);  

- Усппстављаое система енергетских ревизија у сектприма пптрпщое енергије;  

- Смаоен негативан утицај услед изливаоа нафте приликпм насилнпг бущеоа или мпгућег 

акцидента на цевпвпду уградопм пптишкпг кабла ради врщеоа кпнтинуалнпг мпнитпринга 

пптенцијалних цуреоа. 

 
7.6.3.2. Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

- Ппвећан пбим кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије;  

- Искприщћеое летећег пепела из термпелектрана;  

- Исппстављаое система енергетских ревизија у сектприма пптрпщое енергије;  

 

7.6.3.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

- Имплементација интегрисанпг система дпзвпла за енергетска ппстрпјеоа у складу са 

Закпнпм п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине;  

- Пбезбеђенп прешищћаваое птпадних впда из енергетскпг сектпра;  

- Примена прпписа ЕУ кпји се пднпсе на пбласт ПИЕ;  

- Ппвећана енергетска ефикаснпст у свим сектприма прпизвпдое и пптрпщое енергије.  

- Прикљушиваое индивидуалних дпмаћинстава на систем даљинскпг грејаоа;  
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- Ппвећана енергетска ефикаснпст и смаоен губитак тпплпте у тппланама и дистрибутивнпј 

мрежи;  

- Усппстављаое система раципналнпг газдпваоа енергијпм (енергетски меначмент);  

- Ппдизаое нивпа свести и пбразпваоа у ппгледу ппвећаоа енергетске ефикаснпсти и 

кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије. 

 
 

7.6.4. Ппљппривреда, шумарствп и лпвствп 

 
7.6.4.1. Краткпрпчни циљеви за перипд 2015-2019. гпдине  

- Развијаое свести ппљппривредних прпизвпђаша у пбласти живптне средине развпјем и 

прпмпцијпм кпдекса дпбре ппљппривредне праксе  

- Усппстављена евиденција врста и кплишина упптребљених ђубрива и средстава за защтиту 

биља  

- Усппстављена евиденција ппврщина на кпјима се пбавља прганска ппљппривреда  

- Идентификпвана ппдрушја ппд ризикпм за загађеое земљищта и ппдземних впда 

средствима за защтиту биља и ђубривама  

- Унапређенп праћеое бпнитета земљищта  

- Кпнтрплисана прпмена намене ппљппривреднпг земљищта  

- Спрпвпђеое мпнитпринга земљищта и впда у циљу утврђиваоа присуства и дистрибуције 

загађиваша, кап и оихпвпг делпваоа на кпмппненте екпсистема.  

- Ппдизаое ветрпзащтитиних ппјасева ради спрешаваоа еплске ерпзије ппљппривреднпг 

земљищта  

- Изврщена прпцена резерве прганске материје у земљищту и развијен индикатпр за 

праћеое оенпг садржајa  

- Мапиране виспкпвредне ппљппривредне ппврщине са аспекта бипдиверзитета у циљу 

оихпве защтите  

- Рестаурација и пдржаваое традиципналних ппљппривредних предела  

 
7.6.4.2. Средопрпчни циљеви за перипд 2020-2024. гпдине  

- Прганизпвати ппљппривредне активнпсти у пбластима кпје су идентификпване кап 

псетљиве на загађеое нитратима у складу са Директивпм 91/676/ЕЕЗ и у защтићеним прирпдним 

дпбрима  

- Кпнтрплисати ппљппривредну прпизвпдоу у защтићеним прирпдним дпбрима  

- Увести гранишне вреднпсти за кплишину тещких метала у ппљппривреднпм земљищту и 

канализаципнпм муљу кпји се кпристи за ппљппривреду према Директиви 86/278/ЕЕЗ  

 

7.6.4.3. Кпнтинуирани циљеви за перипд 2015-2024. гпдине  

- Изврщити прпцену дифузнпг загађеоа земљищта и впда са ппљппривредних ппврщина  

- Смаоити испущтаоа нутријената и других ппасних материја из ташкастих и дифузних 

извпра и идентификпвати пбласти кпје су псетљиве на загађеое впда нитратима  

- Увести систем кпнтрплисане упптребе хранива и средстава за защтиту биља на 

ппљппривреднпм земљищту ради смаоеоа утицаја на живптну средину  

- Унапредити управљаое защтитпм живптне средине на стпшним фармама и ппгпнима за 

прераду хране  

- Развпј прганске ппљппривреде  
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- Сузбијаое и спреашваое щиреоа алергених и кпрпвских биљака  

- Унапређеое система пдрживпг газдпваоа, ппсебнп у приватним щумама  

- Развпј савременпг мпнитпринга щтетних и ппасних материја у земљищту, щумарству и 

лпвству, кап и алергених и кпрпвских биљака (алергенпг пплена)  

- Спрпвпђеое мера за усппстављаое пдрживпг нивпа прганске материје у земљищту 

 
 

7.6.5. Сапбраћај 

 
За унапређеое рещаваоа прпблема утицаја сапбраћаја на защтиту живптне средине не-

ппхпднп је имати дпнете пдгпварајуће стратегије или бар дефинисане пснпвне циљеве и смернице. 
Без претхпднп дефинисаних стратегија развпја и защтите живптне средине, не мпже се устанпвити 
јасна стратегија енергетске ефикаснпсти у сапбраћају, кап знашајнпм сегменту привреде и друщтва.  

Привредни развпј мпже бити: усппрен, средоег темпа и убрзан;  прпграм защтите живптне 
средине мпже бити: без активних мера државе, са активним ушещћем државе уз примену нпвих 
технплпгија, и државни припритет у свим пбластима привреде и друщтва.  

У даљем раду сматраће се да ће у будућнпсти защтита живптне средине бити предмет 
активнпг ушещћа државе и да ће увпђеое нпвих технплпгија у привреду бити припритет. Питаое 
правца и брзине привреднпг развпја, ппред свепбухватне анализе, захтева и увпђеое низа 
претппставки и краткпрпшних и дугпрпшних прпгнпза. Збпг тпга је неппхпднп усвајаое пснпвних 
претппставки:  

 у наредних 10 гпдина неће дпћи дп знашајније прпмене брпја станпвника (ппгптпвп раднп 

сппспбних);  

 наставиће се тренд миграције у веће градпве (Нпви Сад, Субптица, Зреоанин);  

 ппуздани ппказатељи ефеката транзиције и свпјинске трансфпрмације дпбиће се тек пар 

гпдина ппсле заврщетка тих прпцеса;  

 прпцес стицаоа статуса државе кандидата за улазак у ЕУ и приступаоа еврппскпм тржищту 

неће се пдвијати великпм брзинпм; 

 у нареднпм перипду дпћи ће дп ппраста рпбне размене и прпмета путника између 

западнпг и југпистпшнпг дела ЕУ, кап и између ЕУ и Турске и Блискпг истпка, пднпснп транзитни 

сапбраћај ће имати знашајнп ушещће у пптрпщои енергената и загађеоу живптне средине. 

 
Инструменти пплитике заштитне живптне средине у сапбраћају свпде се на 
1. Пплитишке мере:  
 дефинисаое налаца наципналне стратегије развпја сапбраћајнпг система,  

 ппстављаое циљева енергетске ефикаснпсти у свим видпвима сапбраћаја (смаоеое 

специфишне пптрпщое гприва и увпђеое принципа енергетске ефикаснпсти у сапбраћајну пплитику).  

2. Екпнпмске, финансијске и фискалне мере:  
 закпнскп пбавезиваое за ушеснике у сапбраћају да раципналнп кпристе енергију,  

 израда и дпнпщеое прпписа, пдредби и правилника, кап ппдрщке и саставних делпва 

закпна.  

3. Технишке и прганизаципне мере:  
 ппстављаое стандарда за ппрему и оену уградоу,  

 увпђеое принципа защтите живптне средине у експлаптацији превпзних средстава,  

 инфпрмисаое превпзника и станпвнищтва п преднпстима, пбавезама и мерама за защтиту 

живптне средине у сапбраћају, пбразпваое кадрпва за прпјектпваое и експлпатацију у сапбраћају.  
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7.6.5.1.  Краткпрпчни циљеви за перпд пд 2015 – 2019 

- Дефинисаое, израда и дпнпщеое наципналне стратегије п развпју сапбраћајнпгсистема. 
Наципнална стратегија развпја сапбраћајнпг система састпјала би се из прпграма и мера за 
ппстизаое ппстављених циљева. Пснпвни прпграми су:  

 Прпграм развпја сапбраћајне инфраструктуре;  
 Прпграм развпја јединственпг и ефикаснпг трансппртнпг система;  
 Прпграм развпја интегрисанпг превпза путника у градскпм, приградскпм и међуградскпм 

сапбраћају;  
 Прпграм безбеднпсти сапбраћаја и смаоеоа утицаја на живптну средину;  
 Прпграм увпђеоа инфпрмаципнпг система. 

7.6.5.2.  Средопрпчни циљеви за перипд пд 2020 – 2024 

- Дпнпщеое н мера кпје ће утицати на ппвећаое защтите живптне средине у пвпј пбласти. 
Мере се мпгу разврстати пп следећим категпријама:  

 Усклађиваое и хармпнизација прпписа у Србији са прпписима ЕУ  
 Закпни кпји ппдржавају спрпвпђеое прпграма защтите живптне средине (Закпн п 

безбеднпсти сапбраћаја на путевима, Закпн п јавнпм превпзу, Закпн п защтити живптне средине и 

др.).  

 Старпст впзила  
 У свим државама је утврђена кпрелација између БНД (GDP) и стандарда станпвнищтва и 

квалитета и старпсти впзнпг парка. Збпг тпга је неппхпднп да се дефинищу мере за стимулисаое 

набавке нпвих аутпмпбила, пднпснп за дестимулисаое кприщћеоа впзила старијих пд 15 гпдина.  

 Смаоеое царине и ппреза на увпз нпвих и аутпмпбила дп 3 гпдине старпсти.  

 Дефинисаое кредитне пплитике, система регистрације и пбавезнпг псигураоа путнишких 

впзила (стимулације при куппвини, регистрацији и псигураоу нпвих аутпмпбила).  

 Прпгресивнп ппвећаое трпщкпва регистрације и премије псигураоа за путнишких впзила 

старија пд 5 гпдина (максималнп дестимулисати категприју путнишких впзила старијих пд 20 гпдина).  

 Увпђеое пбавезе технишкпг прегледа сваких 6 месеци за путнишкa впзила старија пд 20 

гпдина.  

 Прпгресивнп ппвећаое трпщкпва регистрације и премије псигураоа за путнишких впзила 

шија радна запремина прелази 1800 cm3. 

 

7.6.5.3.  Кпнтинуирани циљеви за перипд пд 2015 – 2024 

 

 Алтернативна гприва  
 Дефинисаое прпцедуре и надлежнпсти институција за праћеое и кпнтрплу уградое 

уређаја за алтернативна гприва у ппстпјећа сапбраћајна средства.  

 Стимулисаое власника путнишких аутпмпбила на прелазак на алтернативне врсте 

ппгпнских гприва (ТНГ и бипдизел).  

 Изградоа прпизвпдних капацитета за прпизвпдоу алтернативних ппгпнских гприва 

(бипдизел, етанпл 85, тешни и кпмпримпвани прирпдни гас).  

 Прпщиреое мреже за прпдају алтернативних врста ппгпнских гприва.  

 Аутпмпбилска индустрија  
 Израда акципнпг плана развпја дпмаће аутпмпбилске индустрије са аспекта мп-

дернизације прпизвпдое и карактеристика впзила, ппвећаоа защтите живптне средине и енергетске 

ефикаснпсти.  
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 Анализа мпгућнпсти серијске уградое ппгпна на алтернативнп гпривп у нпва дпмаћа 

впзила.  

 Идејни прпјекти впзила са ппгпнпм на алтернативнп гпривп.  

 Транзитни сапбраћајни и рпбни тпкпви  
 Анализа улазних, излазних и транзитних сапбраћајних тпкпва.  

 Израда студије п фпрмираоу јединственпг система за праћеое транзитнпг сапбраћаја..  

 Инфпрмаципни систем за праћеое рада сапбраћајних средстава (за све видпве)  
 Брпј предузећа кпја ппседују сапбраћајна средства (укљушујући и трансппрт за сппствене 

пптребе).  

 Брпј трансппртних средстава.  

 Карактеристике трансппртних средстава (тип, ппгпнскп гпривп, старпст, снага, нпсивпст).  

 Пређени килпметри.  

 Кплишина превезене рпбе.  

 Брпј превезених путника.  

 Пстварени трансппртни рад.  

 Пптрпщоа гприва (укупна, пп предузећу, пп јединици рада).  

 Систем за праћеое техничкп-експлпатаципних ппказатеља трансппртних средстава и 
рада рукпвапца у свим предузећима кпја ппседују сапбраћајна средства (за све видпве)  
 Анализа ппстпјећег стаоа пп видпвима.  

 Преппруке за увпђеое.  

 Интегрисани систем превпза путника на Кпридпру X  
 Анализа захтева за путпваоем и реализација пп видпвима.  

 Анализа редпва впжое у систему.  

 Израда студије увпђеоа јединственпг тарифнпг система.  

 Дефинисаое пснпвних критеријума квалитета превпзне услуге у систему.  

 Јавни градски превпз путника  
 Израда студија п увпђеоу алтернативних гприва у впзила градскпг сапбраћаја са мптприма 

СУС (бипдизел, кпмпримпвани прирпдни гас).  

 Израда студија п увпђеоу нпвих система јавнпг градскпг превпза путника (лаки щински 

системи, трамваји).  

 Анализа и мпдернизација пдлука лпкалних сампуправа п такси превпзу (удружеоа за 

заједнишкп кприщћеое аутпмпбила - цар ппплинг, аспект енергетске ефикаснпсти и защтите живптне 

средине).  

 Унапређеое сапбраћаја, превпза путника и трансппрта рпба  
 Израда студија система сапбраћаја у већим градпвима Впјвпдине.  

 Израда студија захтева за путпваоем и реализације пп видпвима.  

 Израда студија рпбних тпкпва.  

 Израда студије п унапређеоу кпмбинпванпг система трансппрта (технплпгије, трансппртна 

средства, претпварна ппстрпјеоа и др.) 

 Друмски трансппрт  
 Пбавеза праћеое параметара рада впзаша и теретних впзила за сппствене пптребе и 

ппднпщеое извещтаја надлежним институцијама.  

 Пбавеза праћеое параметара рада впзаша и теретних впзила приватних превпзника и 

ппднпщеое извещтаја надлежним институцијама.  

 Железнички сапбраћај  
 Реструктуираое јавнпг предузећа Железнице Србије.  
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 Дпнпщеое стратегије развпја система железнишкпг сапбраћаја у Србији.  

 Стимулисаое пбнпве впзнпг парка.  

 Впдни сапбраћај  
 Заврщетак прпцеса свпјинске трансфпрмације у предузећима впднпг сапбраћаја.  

 Припремни радпви на увпђеоу РИС технплпгија у впднпм сапбраћају.  

 Израда акципнпг плана за мпдернизацију и пбнављаое плпвнпг парка.  

 Израда студије п мпгућнпстима кприщћеоа специјалних брпдпва за дистрибуцију 

палетизпваних рпба на дпмаћим унутращоим плпвним путевима.  

 Ппштански сапбраћај  
 Израда студије п унапређеоу система пријема, трансппрта и дпставе ппщиљки. 

 

 
 
 
 

8. МЕРЕ ЗА СПРПВПЂЕОЕ ПРПГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ 
 

8.1. Динамика спрпвпђеоа мера 
 

Спрпвпђеое циљева Прпграма захтева знашајну рефпрму пплитике защтите живптне средине 
и институција. Рефпрме једнпг инструмента пплитике мпгу зависити пд рефпрми других 
инструмената и мпгу пмпгућити прпмене других пплитика. Мере за спрпвпђеое Прпграма пднпсе се 
на следеће пбласти: регулатпрни инструменти, мпнитпринг и инфпрмаципни систем, екпнпмски 
инструменти, систем финансираоа, институције, пбразпваое и инфраструктурне пптребе у пбласти 
защтите живптне средине. Представљене мере пбухватају щирпк дијапазпн инструмената и 
пдражавају захтеве у ппгледу спрпвпђеоа циљева Прпграма. Инструменте треба кпмбинпвати за 
ппстизаое свакпг ппјединашнпг циља на сврсисхпдан нашин.  

Наппре усмерене ка рефпрми пплитике защтите живптне средине треба ппделити у две фазе.  
Краткпрпчни перипд (2015-2020) треба да пбухвати практишне, финансијски прихватљиве 

рефпрме кпје се пдмах мпгу спрпвести. Пн се првенственп пднпси на регулатпрне и институципналне 
рефпрме, кпје имају за циљ усклађиваое са acquis-ем ЕУ за живптну средину. Регулатпрну рефпрму 
треба кппрдинирати са јашаоем институција, развпјем ефикаснпг система мпнитпринга и ппдизаоем 
јавне свести.  

Пптребнп је изградити ефикасан систем финансираоа защтите живптне средине кпји се 
заснива на наменским фпндпвима и щирпкпј примени екпнпмских инструмената. Средства и 
инвестиције краткпрпшнп треба усмерити на јашаое институципналних капацитета,  угрпжене 
лпкације и припритетне пбласти, кап щтп је загађеое ваздуха из великих индустријских кпмплекса и 
термпелектрана, третираое птпадних впда из великих индустрија, прешищћаваое градских птпадних 
впда шији су реципијенти мали впдптпкпви и у псетљивим зпнама (слив извприщта впдпснабдеваоа), 
ппстепенп укидаое плпвнпг бензина, санација деппнија кпје представљају највећу ппаснпст пп 
живптну средину, изградоа регипналних санитарних деппнија и ремедијација загађених ппдрушја.  

У слушају изградое нпвих ппстрпјеоа и активнпсти за кпје се издаје дпзвпла, сви регулатпрни 
услпви треба да буду усклађени са закпнским прпписима Републике Србије.  

Средопрпчни перипд (2020-2024) ће зависити пд успещнпсти реализације претхпдне фазе. Пн 
треба да се усредсреди на щиру примену ппдстицајних инструмената, убрзанп усклађиваое 
регулативе са acquis–ем ЕУ за живптну средину, ппбпљщаое квалитета живптне средине, на 
ппвећанп ушещће јавнпсти и заинтереспваних страна у дпнпщеоу пдлука, кап и рещаваое прпблема 
псталих угрпжених лпкација. Главни инвестиципни прпјекти ће се спрпвпдити тпкпм пве фазе, 
ппсебнп ппстрпјеоа за прешищћаваое градских птпадних впда и инфраструктура за управљаое 
птпадпм и смаоеое индустријскпг загађеоа. 
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8.2. Мпнитпринг и инфпрмаципни систем 
 

8.2.1.  Преглед ппстпјећег стаоа 
У складу са Закпнпм п защтити живптне средине и Закпнпм п утврђиваоу надлежнпсти АПВ, 

ПСУГЗЖС пбезбеђује кпнтинуалну кпнтрплу и праћеое стаоа живптне средине (мпнитпринг) на 
теритприји АП Впјвпдине.  

Мпнитпринг квалитета живптне средине се спрпвпди у кпнтинуитету на теритприји Впјвпдине 
пд 2002. г, у складу са преппрукама СЗП и ЕУ директивама, у циљу дпбијаоу ппузданих и квалитетних 
инфпрмација п стаоу живптне средине. Мпнитпринг представља пснпв за дпнпщеое адекватних и 
правпвремених пдлука у циљу спрешаваоа и минимизираоа негативних утицаја на здравље људи и 
живптну средину, развпј инфпрмаципнпг система и унапређеое стаоа и дефинисаое припритета у 
управљаоу квалитетпм живптне средине. 

Мпнитпринг се врщи систематским мереоем, испитиваоем и пцеоиваоем индикатпра 
стаоа и загађеоа живптне средине кпје пбухвата праћеое прирпдних фактпра, пднпснп прпмена 
стаоа и карактеристика живптне средине, и тп: ваздуха, впде, земљищта, щума, бипдиверзитета, 
флпре и фауне, елемената климе, пзпнскпг пмпташа, нејпнизујућег зрашеоа, буке, птпада.  

У перипду 2002-2014.г. ПСУГЗЖС је финансирап свепбухватан мпнитпринг медијума и фактпра 
ризика на живптну средину. Реализпван је мпнитпринг квалитета амбијенталнпг ваздуха и ваздуха у 
затвпреним прпстпријама, ппљппривреднпг и неппљппривреднпг земљищта, ппврщинских, 
ппдземних и прпцедних впда са деппнија, нејпнизујућих зрашеоа, кап и бипмпнитпринг, са акцентпм 
на  праћеое стрпгп защтићених и защтићених дивљих врста биљака и живптиоа и оихпвих станищта. 
 

8.2.2.  Мпнитпринг квалитета ваздуха 
Праћеое квалитета амбијенталнпг ваздуха у АПВ спрпвпди се аутпматским и мануaлним 

мереоима пд стране брпјних струшних институција. 
Системпм мпнитпринга квалитета ваздуха усппстављене су државна и лпкалне мреже мерних 

станица аутпматскпг мпнитпринга и мерних места за фиксна мереоа на теритприји АПВ. 
У перипду 2002-2014.г., мануелни мпнитпринг врщен је на укупнп 125 мерних места, пд стране 
завпда за јавнп здравље на теритприји АПВ.  

Праћеое квалитета ваздуха у државнпј мрежи аутпматскпг мпнитпринга врщи Агенција за 
защтиту живптне средине (СЕПА) на седам мерних станица у Впјвпдини.  

На лпкалнпм нивпу усппстављене су две мреже аутпматскпг мпнитпринга, и тп пд стране 
Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине за теритприју 
Впјвпдине (7 аутпматских станица) и Града Паншева за теритприју Паншева (4 аутпматске станице).  
Лпкална мрежа аутпматскпг мпнитпринга кпјпм управља ПСУГЗЖС усппстављена је 2008.г. на 7 
репрезентативних лпкалитета, кап интегрални деп EuroAirNet - Еврппске мреже за праћеое 
квалитета ваздуха. Мрежа прати матрицу атмпсферских индикатпра загађеоа, преппрушених ЕУ 
директивама, заједнп са пснпвним метеп параметрима, кпнтинуланп 24 шаса, 365 дана у гпдини. 
Мрежа пбухвата праћеое утицаја сапбраћаја (Субптица, Спмбпр, Зреоанин) и индустрије (Кикинда, 
Нпви Сад-Шангај) на квалитет ваздуха. Станице ппстављене у защтићеним прирпдним дпбрима 
(Пбедска бара, Делиблатска пещшара) служе кап референтне, пдн. базне станице.  

Мрежа аутпматских станица је пд изузетнпг знашаја за ппуздану и кпмпарабилну пцену 
квалитета ваздуха, развпј инфпрмаципнпг система и предузимаое адекватних мера у спрешаваоу и 
минимизираоу негативних ефеката на здравље људи и живптну средину. Ппдаци дпбијени са АС 
служе за прпцену излпженпсти пппулације и утицаја на здравље, кап пснпв за стратещкп планираое 
и рад инспекцијске службе и за предвиђаое и прпцену трендпва у пцени квалитета ваздуха.  

У пквиру ЕУ прпјекта „Ппдрщка живптнпј средини без алергена“ 2011-2013. гпдине, ПСУГЗЖС 
усппставип је и мрежу аерппалинплпщких станица, у Кикинди, Врбасу, Зреоанину, Спмбпру и 
Сремскпј Митрпвици, кпје прате инхалатпрне алергене (пплен дрвећа, трава и кпрпва) у перипду 

пплинације (фебруар–нпвембар)Mереоем се прати кпнцентрација за 24 типа пплена(леска, јпва, 
тисе /шемпреси,  врба, јасен, бреза, граб, платан, прах, храст, бпр/шетинари, траве, липа, 
бпквица, киселица, кпприве, щтирпви, пелин, амбрпзија, дуд, брест, тпппла, кпнппље, јавпр 
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), припремају се недељни календари пплена и редпвнп се инфпрмище јавнпст п стаое аерппплена на 
теритприји АП Впјвпдине.  

Када гпвпримп п квалитету ваздуха, анализа гпдищоих трендпва пплутаната за перипд 2009-
2013., у свим зпнама и аглпмерацијама на теритприји Впјвпдине, указује да највећи прпблем 
представља загађеое суспендпваним шестицама, щтп је дпминантан прпблем и у еврппским 
размерама. У зпни Впјвпдина утврђена је I категприја квалитета ваздуха, пдн. шист или незнатнп 
загађен ваздух, дпк се у аглпмерацијама Нпви Сад и Паншевп на ппјединим мерним местима 
региструје шак III категприја квалитета ваздуха, пдн. прекпмернп загађен ваздух, управп кап 
ппследица прекпрашених гпдищоих гранишних вреднпсти, дпминантнп за суспендпване шестице.  
Кап дппуна кпнтинуалнпм праћеоу, врщи се и интервентни мпнитпринг у циљу прпцене сектпрских 
притисака на квалитет ваздуха, пре свега индустрије и сапбраћаја. 

Интервентна мереоа указују на пптерећенпст ваздуха у близини великих индустријских 
загађиваша, дпминантнп специфишним загађујућим материјама за дати тип индустрије, кап и на 
знашајан негативан утицај сапбраћаја на квалитет ваздуха.  

Извещтаваое п квалитету ваздуха на теритприји Впјвпдине се врщи свакпдневнп прекп 
инернет ппртала Секретаријата. 
 

8.2.3. Мпнитпринг квалитета земљишта 
Мпнитпринг земљищта у перипду 2002-2014.г., финансиран пд стране ПСУГЗЖС, пбухватип је 

праћеое хемијских, радиплпщких и биплпщких индикатпра квалитета:  
- ппљппривреднпг земљищта (50 лпкалитета пп критеријуму заступљенпсти ппјединих 

гепмпрфплпщких целина – алувијални нанпси, лесни платп, лесна тераса, еплски пескпви, Фрущка 
гпра и Врщашке планине и типпва земљищта, прекп 1000ha) 

- неппљппривреднпг земљищта на прекп 100 лпкалитета у индустријским зпнама већих 
градпва (Паншевп, Бепшин, Спмбпр, Нпви Сад, Врбас, Зреоанин, Субптица и Кикинда), защтићеним 
ппдрушјима и другим угрпженим лпкалитетима (бензинске пумпе, дешија игралищта, пснпвне щкпле, 
впдпизвприщта, деппније). 

На пснпву испитиваоа квалитета ппљппривреднпг земљищта, кпја су имала за циљ дпбијаое 
глпбалне слике п стаоу плпднпсти и евентуалне загађенпсти земљищта Впјвпдине, мпже се 
закљушити да је пвп ппдрушје перспективнп за прпизвпдоу виспкп вредне хране. 

Испитиванп земљищте индустријских зпна у ппгледу хемијских пспбина не пдступа у већпј 
мери пд пспбина пкплнпг ппљппривреднпг земљищта, те се не мпже указати на евентуалнп 
загађеое. Регистрпванп је присуствп тещких метала на ппјединим лпкалитетима индустријских зпна 
(Спмбпр-Фабрика акумулатпра: плпвп, Бепшин-БФЦ Лафарге: никал) и защтићених прирпдних дпбара 
(Врщашке планине, СРП Кпвиљскп-петрпварадински рит-бакар кап резултат дугптрајне примене 
фунгицида на бази бакра), кпје је ппследица антрпппгенпг загађеоа. Микрпбиплпщка испитиваоа 
указују на смаоеое бипгенпсти земљищта услед неппвпљних физишкп-хемијских свпјстава. 
Испитиваоа на другим угрпженим лпкалитетима такпђе указују на знашајан антрпппгени утицај. 
 

8.2.4. Мпнитпринг угрпжених врста флпре и фауне и оихпвих заједница  
Бипмпнитпрингпм пбухваћен је специјски и екпсистемски диверзитет, защтићена прирпдна 

дпбра пд наципналнпг и међунардпнпг знашаја, псетљива станищта кпја су прирпитет защтите у 
Еврппи (влажна, степска, пещшарска, слатинска, нека щумска), ретке и угрпжене врсте флпре и фауне 
пд наципналнпг и међунарпднпг знашаја, реликтне и ендемишне врсте и оихпве заједнице, 
защтићене биљне и живптиоске врсте кап прирпдне реткпсти и врсте кпје су предмет тргпвине и 
прпмета. Бипмпнитпринг ппдељен је у 6 системских целина мпнитпринга и тп: 

- ппплавних аутпхтпних шумских екпсистема у карактеристишним плавним ппдрушјима 
Впјвпдине (СРП Гпрое Ппдунавље, СРП Кпвиљскп-петрпварадински рит, ПП Бегешка јама) 

- степских станишта и оихпвих карактеристичних врста (СРП Делиблатска пещшара) 
- влажних станишта и живпг света влажних станишта (СРП Пбедска бара) 
- пппулације ретких и угрпжених врста флпре и фауне (прекп 5 врста биљака, 10 врста 

птица, 3 врсте сисара). 
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Резултати бипмпнитпринга ппказују да Впјвпдина има изузетнп бпгату прирпдну бащтину. 
Разнпликпст живпг света Впјвпдине шини је пспбенпм, а знашајан брпј ретких и угрпжених биљних и 
живптиоских врста насељава искљушивп пвп ппдрушје. Неке ппсебнп знашајне врсте и псетљиви 
екпсистеми и даље су ппд негативним антрпппгеним и другим утицајима, али су упшљиви ппзитивни 
ппмаци кап резултат примене активних мера защтите и праћеоа бипдиверзитета и генералнп, 
прирпдне бащтине Впјвпдине.  
 

8.2.5. Мпнитпринг квалитета впда 
Ппвршинске впде  

 Мпнитпринг акватишних екпсистема, спрпвпди се у циљу идентификације загађеоа и израде 
ппдлпга за прпцену ризика и усппстављаое стандарда квалитета и кпнципиран је кап дппуна 
мпнитпрингу ппврщинских впда у државнпј мрежи. У перипду 2002-2014.г. реализпвана су 
испитиваоа кпја су пбухватила: 

- ппщте и специфишне хемијске индикатпре квалитета впда и седимената впдптпкпва, 
каналске мреже, защтићених ппдрушја, језера и бара (прекп 120 лпкалитета) 

- микрпбиплпщке и хидрпбиплпщке индикатпре  квалитета впда впдптпкпва, каналске 
мреже и акумулација (прекп 37 лпкалитета) 

- прекп 20 радипактивних пплутаната у муљу и седиментима  (прекп 165 лпкалитета). 
- На пснпву мпнитпринга у државнпј мрежи и кпмплементарнпг мпнитпринга финансиранпг 

пд стране ПСУГЗЖС дата је пцена екплпщкпг и хемијскпг статуса ппврщинских впда у АПВ.  

Впдна тела ппврщинских впда у АПВ у 2012. гпдине имају екплпщки статус/пптенцијал пд  
умеренпг дп лпшег: III-V класа. Нивп ппузаднпсти пве пцене је средои, с пбзирпм да за пцену нису 
били распплпживи сви индикативни биплпщки и физишкп-хемијски параметри, кап и да је ушесталпст 
мпнитпринга пвих параметара била маоа пд минималне предвиђене за пцену екплпщкпг 
статуса/пптенцијала.  

Хемијски статус ппврщинских впда у пднпсу на ппсебне групе специфишних загађујућих 
материја креће се у следећим расппнима: 

- За метале и металпиде: I-IV класа (III-IV класа – није ппстигнут дпбар статус у 
пднпсу на кпнцентрацију арсена: Бачки брег 2-Плазпвић, Зпбнатица-Криваја, Језерп Палић, 
Језерп Лудаш) 

- За прганске: I- III класа (III класа – није ппстигнут дпбар статус у пднпсу на 
кпнцентрацију фенпла: Жабаљ-Јегричка; Ватин-Мправица;, Канали ДТД-Спмбпр, Бач, 
Меленци; Бачки брег 1-Бајски канал; Језерп Лудаш, Језерп Палић).   
Хемијски статус ппврщинских впда у пднпсу на припритетне и припритетне хазардне 

супстанце пцеоен је кап дпбар за све испитиване прпфиле впдптпка у АПВ у 2012. гпдини. Нивп 
ппузаднпсти пве пцене је низак, с пбзирпм да је за пцену хемијскпг статуса у пднпсу на припритетне 
и припритетне хазардне супстанце кприщћенп маое пд 60% индикативних хемијских параметара 
(изузев прпфила Дунав-Бездан где је нивп ппузданпсти средои, јер је распплпживпст параметара 
већа пд 60%). 

Пцена статуса и тренда седимента указује да ппстпји акумулација тещких метала и прганскпг 
загађеоа.  

Ппдземне впде  
Анализа садржаја арсена у впди је врщена у прекп 1000 бунара за впдпснабдеваое 

станпвнищтва у вище пд 20 најугрпженијих ппщтина АПВ, у перипду 2005-2009. гпдине. У вище пд 
50% бунара регистрпван је ппвищен садржај арсена. Ппсматранп пп регипнима, квалитет бунарске 
впде је најбпљи у Срему, дпк су највеће кпнцентрације арсена идентификпване у бунарима на 
теритприји Града Зреоанин и Субптица и ппщтина Чпка, Ада, Башка Паланка, Башка Тпппла, Врбас, 
Пчаци и Шид. 
 

8.2.6.  Мпнитпринг нејпнизујућих зрачеоа 
Развпј нпвих и унапређеое ппстпјећих система мпбилне телефпније за пренпс гпвпра, ппрука, 

интернета дигитализација ТВ сигнала, већи брпј лпкалних ФМ радипстаница са припадајућим 
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антенама у урбаним срединама, кап и све већи брпј кприсника директнп утише на ппвећаое 
електрпмагнетне емисије. Збпг тпга извприма нејпнизујућег виспкпфреквентнпг електрпмагнетнпг 
зрашеоа треба ппсветити већу пажоу и спрпвпдити  ппсежнију и детаљнију кпнтрплу какп редпвним, 
закпнским мереоима такп и кпнтрплним мпнитпринзима живптне средине, тим пре щтп су 
здравствени ефекти нејпнизујућег виспкпфреквентпг електрпмагнетнпг зрашеоа недпвпљнп ппзнати. 
У циљу пткриваоа присуства, утврђиваоа ппаснпсти, пбавещтаваоа и предузимаоа мера защтите пд 
нејпнизујућих зрашеоа, на теритприји АПВ спрпвпди се систематскп испитиваое нивпа нејпнизујућег 
зрашеоа у живптнпј средини у нискпфреквентнпм (трансфпрматпрске станице, ппдземни и надземни 
далекпвпди) и виспкпфреквентнпм ппдрушју (радип базне станице мпбилне телефпније и 
телекпмуникаципни предајници радипрелејних система). 

Испитиваое нивпа нејпнизујућих зрашеоа врщенп је према утврђенпм прпграму владе РС, у 
насељеним местима у АПВ, у зпнама ппвећане псетљивпсти (ппдрушја стамбених зпна у кпјима се 
пспбе мпгу задржавати и 24 сата дневнп; щкпле, дпмпви, предщкплске устанпве, ппрпдилищта, 
бплнице, туристишки пбјекти, дешија игралищта; ппврщине неизграђених парцела намеоених, према 
урбанистишкпм плану, за наведене намене, у складу са преппрукама СЗП). 

Мпнитпринг је реализпван у перипду 2011-2013.г., у 13 насељених места (Нпви Сад, Субптица, 
Спмбпр, Зреоанин, Кикинда, Паншевп, Сремска Митрпвица, Врщац, Врбас, Башка Паланка, Бешеј, 
Кула) у нискпфреквентнпм ппдрушју и у 10 насељених места (Нпви Сад, Субптица, Спмбпр, Зреоанин, 
Кикинда, Паншевп, Сремска Митрпвица, Врщац, Врбас, Бешеј) у нискпфреквентнпм ппдрушју. 
Утврђенп је да измерене вреднпсти интензитета електрпмагнетнпг ппља не прелазе референтне 
гранишне вреднпсти дефинисане закпнскпм регулативпм у пвпј пбласти. 

 
8.2.7.  Инфпрмаципни систем 

У складу са Закпнпм п утврђиваоу надлежнпсти АПВ, ПСУГЗЖС је усппставип 
инфпрмаципни систем за защтиту и унапређеое живптне средине, кап деп јединственпг 
инфпрмаципнпг система Републике Србије, кпји ће кпристити кап ппдлпга за управљаое живптнпм 
срединпм и имплементацију међунарпдних кпнвенција, сппразума, закпна и других прпписа везаних 
за защтиту прирпдних ресурса и дпбара, ваздуха, впде, земљищта. 

У пквиру реализпванпг ИПА прпјекта „Ппмпћ Агенцији за заштиту живптне средине кап 
Наципналнпј фпкалнпј тачки за сарадоу са Еврппскпм агенцијпм за живптну средину у јачаоу 
EIONET мреже у Србији“, Секретаријат је дефинисан кап један пд главних „дпстављаша“ ппдатака у 
пквиру EIONET-Еврппске инфпрмаципне и псматрашке мреже у Србији. EIONET је партнерска мрежа 
Еврппске агенције за живптну средину (ЕЕА) и оених земаља шланица и земаља ушесница, кoја 
укљушује пкп 1000 експерата и вище пд 350 наципналних институција кпје се баве инфпрмацијама п 
живптнпј средини. Циљ прпјекта је усппстављаое интегрисанпг система за мпнитпринг и 
извещтаваое за све медијуме и тематске целине защтите живптне средине, кап ппдрщка у 
испуоаваоу међунарпдних и наципналних пбавеза извещтаваоа. У пквиру прпјекта Секретаријат је 
дпбип хардверску и спфтверску ппрему кап ппдрщку за извещтаваое. 

У 2013.г. Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине 
финансирап је израду „Студије прпстпрне диференцијације живптне средине на теритприји АПВ у 
циљу идентификације најугрпженијих лпкалитета“, кпју је реализпвап ЈП „Завпд за урбанизам 
Впјвпдине“ У студији је изврщена синтеза прпстпрних и вище пд 2 милипна алфанумеришких 
ппдатака дпбијених мпнитпрингпм медијума живптне средине и фактпра ризика у ГИС пкружеоу, на 
пснпву кпје је изврщена идентификација кпнфликтних ппдрушја и прпстпрна диференцијација 
живптне средине. Пва студија на свепбухватан нашин даје увид у пптенцијалне кпнфликте у прпстпру 
и представља пплазну пснпву за стратещке активнпсти у прпстпру, билп да су у питаоу стратещки 
планпви управљаоа пдређеним ппдрушјима или израда студијске, прпстпрнп планске и 
урбанистишке дпкументације. На пвај нашин је заппшета нпва фаза развпја инфпрмаципнпг система 
ПСУГЗЖС у кпјпј су ппдаци из разлишитих медијума и притисака живптне средине интегрисани са 
прпстпрним ппдацима. Планиранп је да се у сарадои са Ппкрајинским секретаријатпм за 
ппљппривреду, щумарствп и впдппривреду (ПСПШВ), Ппкрајинским завпдпм за защтиту прирпде и 
јавним предузећима кпја су у надлежнпсти ПСУГЗЖС и ПСПШВ, реализује прпјекат „Инфраструктура 
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прпстпрних ппдатака“ (ГЕПППРТАЛ). Циљ прпјекта је изградоа и пдржаваое регипналне 
инфраструктуре геппрпстпрних ппдатака и ппвезиваое ИС са свим распплпживим геппрпстпрним 
ппдацима на теритприји АПВ, кпја ће пмпгућити јавни приступ инфпрмацијама из пбласти защтите 
живптне средине, урбанизма, ппљппривреде, впдппривреде и  щумарства.  
 
 

8.3. Систем финансираоа заштите живптне средине 
 

8.3.1. Преглед ппстпјећег стаоа 
Финансираое защтите живптне средине заснива се на кљушним нашелима – „загађиваш 

плаћа“ и „кприсник плаћа“. Какп би се пстварилп пвп нашелп ппстпји низ мера, екпнпмских, 
административних и тржищних. Акценат се ставља на екпнпмске инструменте и мере. Ппзитивни 
ушинци екпнпмских мера су вищеструки, нпр. пмпгућавају интернализацију трпщкпва загађиваоа 
живптне средине и тиме су важан извпр финансираоа прпграма защтите живптне средине.  

Велики искпрак ка пбезбеђиваоу екпнпмских инструмената и мера ушиоен је псниваоем 
Фпнда за защтиту живптне средине Републике Србије (у даљем тексту ФЗЖС) 2005. гпдине, кпји 
средства за свпј рад пбезбеђује из накнада за защтиту живптне средине. Тп су накнаде кпје се 
примеоују за кприщћеое мптпрних впзила и плаћају се при регистрацији, накнаде за кприщћеое 
дивље флпре и фауне, накнаде за пдлпжени или прпизведени птпад (индустријски неппасан и ппасан 
птпад), накнаде за пластишне кесе, накнаде за супстанце кпје пщтећују пзпнски пмпташ, кап и накнаде 
за емисије SП2 и NП2 и пращкастих материја. Емисије SП2, NП2 и пращкасте материје пбрашунавају 
се и плаћају према кплишини емисија, изражене у тпнама за пбрашунски перипд пд гпдину дана. 
Регистар пбвезника впди ФЗЖС.  

Прикупљена средства утрпщена су на спрпвпђеое разлишитих прпјеката, прпграма и мера 
защтите и унапређеоа стаоа живптне средине, енергетске ефикаснпсти и кприщћеоа пбнпвљивих 
извпра енергије. Припритет у финасираоу је рещаваое прпблема управљаоа шврстим кпмуналним 
птпадпм (изградоа инфраструктуре за збриоаваое птпада на регипналнпм принципу, санација 
ппстпјећих лпкалних сметлищта).  

У фебруару 2010. гпдине дпнета је пдлука п пбразпваоу Ппкрајинскпг бучетскпг фпнда за 
ппдстицаое защтите и унапређиваое живптне средине (Службени лист АПВ, 1/10, 8/10). Пвај фпнд 
је везан за Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине. 
Оегпвп пуоеое за сада се врщи јединп пд накнада и такси за кприщћеое рибплпвних ппдрушја. У 
2010. гпдини укупнп је реализпванп 9.700.000 динара, а у 2011. гпдини 11.235.000 динара. Тим 
средствима су суфинансиране активнпсти кприсника рибплпвних впда на теритприји АП Впјвпдине, 
за ппремаое кприсника и унапређиваое рада рибпшуварске службе, ревитализацију мрестилищта и 
за пприбљаваое.  

Пплитика цена у пбласти кпмуналних услуга ппстепенп прелази на систем кпји се у 
пптпунпсти пслаоа на нашелп „загађиваш плаћа“ и „кприсник плаћа“. Накнаде за сакупљаое, превпз 
и пдлагаое птпада у РС су релативнп ниске.  

За кпмунални птпад, у већини слушајева пснпвице за пбрашун наканада не ппдстишу третман 
птпада и тиме смаоеое кплишина птпада. Закпн п птпаду пставља мпгућнпст да се накнаде 
пбрашунавају према кплишини птпада или пп јединици задужене ппврщине. Пбрашун пп кплишини 
птпада примеоује се већ извеснп време у привреди, а пбрашун пп јединици задужене ппврщине 
углавнпм се примеоује за дпмаћинства.  

Пстале наменске накнаде у пбласти защтите живптне средине пднпсе се на кприщћеое 
ресурса (впде, щуме). Ради се п накнади за кприщћеое и защтиту впда и п накнади за кприщћеое 
ппщтекприсних функција щума кпје су прихпд за теритприју АПВ, ванбучетскпг фпнда ЈВП Впде 
Впјвпдине, пднпснп ЈП „Впјвпдина щуме“. 

Накнада за кприщћеое минералних сирпвина (рудна рента), деп кпји припада АП Впјвпдини, 
прихпд су оенпг бучета, щтп би требалп щтп пре прпменути и та средства наменски усмерити на 
рещаваое прпблема у сектпру минералних сирпвина (геплпгија, рударствп). 
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8.3.2.  Улагаоа у заштиту живптне средине  
Финансијска улагаоа у защтиту живптне средине мпгу се ппсматрати крпз улпжена бучетска 

средства, али и укупна улагаоа из других извпра, кап щтп су средства прикупљена пдређеним 
ванбучетским фпндпвима, властита средства загађиваша, зајмпви, средства међунарпдних прпјеката 
и дпнација, итд.  

Тренд улагаоа у живптну средину из бучета АП Впјвпдине за перипд 2002-2011.г. има узлазни 
карактер. Удеп у бучету ппказује тренд ппраста за перипд 2002-2008.г., са највећим скпкпм у 2008.г. 
(удеп у бучету је бип 2,2 пута већи у 2008. гпдину у пднпсу на 2007. гпдину), да би уследип тренд пада 
за перипд 2009.-2011. гпдине. 

У 2011. гпдини свега 0.69% средстава из бучета АП Впјвпдине издвпјенп је за защтиту и  
унапређеое стаоа живптне средине. Тај нивп улагаоа уз тренд ппадаоа инвестиција у живптнпј 
средини није дпвпљан за пствариваое зацртаних циљева у пвпј пбласти. За ппстизаое захтевних ЕУ 
стандарда ти изнпси ће у нареднпм перипду мпрати бити вищеструкп ппвећани.  

Захваљујући сарадои Ппкрајинскпг секретаријата са ФЗЖС и надлежним Министарствпм, 
реализпванп је тпкпм 2010. и 2011. гпдине вище стптина знашајних прпјеката на теритприји АП 
Впјвпдине средствима ФЗЖС у изнпсу пд 200 милпна динара гпдищое, усмереним ка лпкалним 
сампуправама, удружеоима грађана, управљашима защтићених ппдрушја, струшним и наушним 
институцијама.  

Ппщта је пцена да су улагаоа у живптну средину недпвпљна, па се у свим стратещким 
дпкументима истише пптреба и припритет ппвећаоа улагаоа у инфраструктуру защтите живптне 
средине. Наципнална стратегија за апрпксимацију у пбласти живптне средине за РС (Службени 
гласник РС, бр. 80/2011) указује да су екпнпмски изазпви апрпксимације у пбласти живптне средине 
знатни. На пснпву стаоа инфраструктуре у живптнпј средини у Републици Србији и екстрапплације 
ситуације у земљама кпје су скпрп ппстале шланице ЕУ, прпцеоују се да ће укупни трпщкпви за 
испуоаваое свих правних текпвина ЕУ у пбласти живптне средине бити пкп 10,6 милијарди евра (пд 
дана усвајаоа дп 2030. гпдине). Најзахтевнији су сектпри впда (5,6 милијарди евра) и птпада (2,8 
милијарди евра), кап и сектпр индустријскпг загађеоа (1,3 милијарди евра). Знатан деп се пднпси на 
пперативне трпщкпве кпји се не мпгу ппдмирити из међунарпдних извпра финансираоа и кпји се 
мпрају пбезбедити из дпмаћег бучета, средстава приватнпг сектпра или крпз накнаде.  

Тренутнп се самп 0.3% БДП издваја за респр живптне средине у Републици Србији, у складу са 
прпценама Наципналнпг прпграма защтите живптне средине (Службени гласник РС, бр. 12/2010) и 
извещтаја Владе Р Србије „Пптребе Републике Србије за међунарпднпм ппмпћи у перипду пд 2011-
2013.гпдине“.  

Ради ппређеоа, земље шланице ЕУ, пре приступаоа ЕУ, имале су улагаоа у сектпр живптне 
средине пд 1,5 дп 2,5% БДП.  

Фпнд за защтиту живптне средине је пд ппшетка свпг рада, 2005. гпдине, пстварип укупни 
прихпд пд прекп 10 милијарди динара, са ппрастпм удела у БДП пд 0,05% (2006. гпдине) дп 0,16% 
(2010. гпдине).  

У складу са преппрукама Наципналне стратегије за апрпксимацију у пбласти живптне средине 
за Републику Србију (Службени гласник РС, бр. 80/2011), неппхпднп је изврщити реструктуираое 
ФЗЖС у смислу већег пптенцијала за генерисаое прихпда какп би се избегле превиспке цене (тј. 
ппсебни тпкпви птпада) и пмпгућилп флексибилнп кприщћеое средстава прекп ппдсектпра и 
равнпправних сектпра.  

Пптребнп је такпђе прпнаћи најппвпљније нашине јашаоа Ппкрајинскпг бучетскпг фпнда у 
пбласти живптне средине. 
 

8.3.3.  Фпнд за капитална улагаоа  
Фпнд за капитална улагаоа АПВ пснпван је 2006.гпдине са пснпвним циљем ппдстицаоа 

развпја привреде, равнпмернпг регипналнпг развпја, заппщљаваоа и ппбпљщаоа квалитета живпта 
грађана. Фпнд финансира прпграме и прпјекте пд капиталнпг знашаја за АПВ, између псталих и у 
пбласти защтите живптне средине. Пснпвни извпри финансираоа су средства пбезбеђена у бучету 
АПВ за финансираое капиталних расхпда, средства прикупљена пд дпнација и ппмпћи страних и 
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дпмаћих правних и физишких лица, дпмаћи и инпстрани кредити и зајмпви, средства међунарпдних 
финансијских прганизација и институција и дпнација. У перипду 2006-2009.г. Фпнд је финансирап 
прпјекте у пбласти впдппривреде и защтите живптне средине у укупнпм изнпсу пд пкп 13 милијарди 
динара. Средства су улпжена у: 152 впдпвпдне мреже у 152 насељена места (укупна дужина 304 km); 
127 система и делпва система фекланих и атмпсферских канализаципних мрежа (укупна дужина 672 
km); 20 пдбрамбених насипа дуж решних тпкпва (укупна дужина 107 km); 31 каналска мрежа ХС ДТД 
(укупна дужина 761 km). 
 

8.4. Образпваое и развијаое свести 
 

8.4.1.  Преглед ппстпјећег стаоа 
Свакпдневна пракса ппказују да је ппщти нивп друщтвене свести п пптреби защтите живптне 

средине у Републици Србији недпвпљнп виспк, а ппследице тпга су нарущаваое живптне средине, 
нераципналнп кприщћеое прирпдних ресурса, угрпжаваое защтићених прирпдних дпбара, 
нерещенп питаое пдлагаоа свих врста птпада и др.  У прилпг свему је и недпвпљна примена прпписа 
у пбласти защтите  живптне средине, неадекватна и недпвпљна заступљенпст пвпг пбразпваоа у 
наставним планпвима и прпграмима пснпвних и средоих щкпла, кап и недпвпљна дпступнпст 
нефпрмалних видпва пбразпваоа.  

Фпрмалнo пбразпваоe у Републици Србији, пднпснп наставни планпви, прпграми кап и 
учбеници из пбласти живптне средине јпщ увек нису дпстигли нивп међунарпднп утврђених 
стандарда и смерница. Активнпсти кпје се пднпсе на фпрмалнп пбразпваое у пбласти живптне 
средине и екплпщке културе у АП Впјвпдини кппрдинирају надлежне институције на републишкпм и 
ппкрајинскпм нивпу. Планиранп је да се предузме стратещки план п мпгућим рефпрмама у вези 
фпрмалнпг пбразпваоа и дате су преппруке да сам наставни план и прпграм у пснпвним и средоим 
щкплама дпдатнп буде пбпгаћен садржајима п живптнпј средини у кпнтексту пдрживпг развпја. 
Планпви и прпграми кпје ће пбухватити рефпрму пбразпвнпг система, треба да усвпје кпнцепт према 
кпме ће васпитаое и пбразпваое у пбласти живптне средине и пдрживпг развпја бити деп ппщтег 
пбразпваоа и да прпжима све наставне предмете, прганизпвана системска пбука наставника и сви 
аспекти рада у щкплама.  
 Нефпрмалнп пбразпваое кап и други видпви јашаоа свести у пракси су недпвпљнп 
кппрдинирани, несистематизпвани и нису дпступни свим категпријама станпвнищтва. Ппкрајински 
секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине заступа станпвищте јашаоа 
ушещћа невладиних прганизација у прпцесу дијалпга у пбласти пплитике живптне средине и оене 
имлементације какп би се пбезбедила уравнптеженп представљаое свих субјеката и системска 
интеграција свих аспеката живптне средине. Ппсебан циљ треба да представља ппбпљщаое узајамне 
ппвезанпсти щкпла и лпкалних заједница крпз јашаое сарадое, умрежаваое и изградоу стратещких 
партнерства у пбласти защтите и унапређеоа стаоа живптне средине у кпнтексту пдрживпг развпја. У 
пбласти пплитике живптне средине и управљаоа дефинисана су прирпритетна ппдрушја делпваоа 
кпје се пднпсе на: пбласт прирпде и бипдиверзитета, климатске прпмене кап и друге глпбалне 
прпблеме живптне средине, едукација и јашаое екплпщке свести. 

Пд сампг псниваоа Ппкрајински секретаријат спрпвпди едукативну кампаоу, путем 
финансијске и других видпва ппдрщке пбразпвних прпграма кпје су припремиле невладине 
прганизације. У пквиру свпјих надлежнпсти прганизује јавни Кпнкурс за суфинансираое прпјекатa 
едукативнпг карактера кпје имају за циљ развпј екплпщке свести и щиреое знаоа п пптреби защтите 
живптне средине.  
 Инфпрмисаое, кап знашајан сегмент нефпрмалнпг пбразпваоа станпвнищтва п прпблемима 
живптне средине, јпщ увек је парцијалнп, недпвпљнп струшнп и шестп сензаципналистишкп. Ппстпје 
шаспписи кпји се баве защтитпм живптне средине (Зелени лист, Геа), струшни шаспписи (Ciconia) кап и 
дешија щтампа где се ппклаоа већа пажоа темама из пбласти живптне средине (Чувари равнице). 
Међутим, инфпрмисаое у дневним шаспписима, брпј и квалитет екплпщких шаспписа кап и 
теритпријална ппкривенпст у Впјвпдини је на незадпвпљавајућем нивпу. Један пд циљева 
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине 
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Кап пример дпбре праксе у пппуларисаоа защтите и унапређеоа стаоа живптне средине 
крпз пбразпвни систем је дугпрпшни прпјекат «За шистије и зеленије щкпле» на теритприји Впјвпдине 
пд 2002. гпдине, ппкренут пд стране  Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп и 
защтиту живптне средине у сарадои са Ппкрајинским секретаријатпм за пбразпваое, прпписе, 
управу и наципналне маоине – наципналне заједнице и Ппкрајинским секретаријатпм за енергетику. 
Главни циљ прпјекта је развпј свести деце, младих и пдраслих да прихвате и снпсе пдгпвпрнпст за 
защтиту и пдрживп кприщћеое прирпдних и културних вреднпсти средине у кпјпј живе, развијаое 
пних знаоа и кпмпетенција кпје ће их наушити да впде бригу п свпм живптнпм пкружеоу. 
Дугпгпдищои партнери кпји су дали дппринпс на реализацији прпјектних активнпсти су: Ппкрајински 
завпд за защтиту прирпде, Рикен фпндација, Наципнални парк „Фрущка гпра“, Јавнп предузеће 
„Впјвпдинащуме“ и Јавнп впдппривреднп предузуеће „Впде Впјвпдине“.   

 
Партнерски пднпси са удружеоима грађана усппстављени су јпщ пд псниваоа Ппкрајинскпг 

секретаријата 2002. гпдине. У АП Впјвпдини је регистрпванп је 228 удружеоа грађана кпја се баве 
защтитпм живптне средине, пд тпга је 121 из Башке, 74 из Баната и 33 из Сремскпг регипна (извпр: 
Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине, 2014). Ппсебна 
пажоа ппсвећује се кпнкретним прпјектним активнпстима кпји се пднпсе на защтиту и унпређеое 
стаоа живптне средине. У прптеклпм перипду, пд 2007. дп 2014. гпдине, ппдржанп је укупнп 469 
прганизација путем суфинансираоа прпјектних активнпсти (25 прганизација у 2007.гпдини, 114/2008, 
39/2009, 92/2010, 90/2011, 26/2012, 38/2013, 45/2014), прпсешнп 60 прпјеката гпдищое.  

Ппкрајински секретаријат ће и у будућнпсти у складу са свпјим надлежнпстима наставити 
сарадоу са екплпщким удружеоима, ппдржавати јашаое капацитета и ушещћа јавнпсти у дпнпщеоу 
лпкалних екплпщких акципних прпграма, кпји су у функцији защтите и унапређеоа стаоа живптне 
средине АП Впјвпдине, на дпбрпбит прирпде и шпвека. Такпђе, наставиће тренд ппдизаоа екплпщке 
свести јавнпсти крпз правпвременп и пбјективнп инфпрмисаое п актуелним дещаваоима у пбласти 
екплпгије, прпмпвисаће защтиту живптне средине и защтићених ппдрушја, али и указивати на 
прпблеме у пвпј пбласти са кпјима се свакпдневнп сусрећемп и пптреби да се пни реще. 

 
8.4.2. Краткпрпчне мере у пбразпваоу и развијаоу јавне свести из пбласти  

заштите живптне средине 2015 – 2019 
Ппдизаое нивпа свести п живптнпј средини је важан предуслпв рефпрме пплитика свих 

сектпра у делпвима кпји се пднпсе на защтиту живптне средине.  
У краткпрпшнпм перипду ппсебнп треба радити на:  
- развпју и примени стратещких пквира у пбласти пбразпваоа п живптнпј средини у 

функцији пдрживпг развпја;  
- интеграцији пбразпваоа п живптнпј средини у све нивпе пбразпвнп-васпитнпг система. Тп 

ппдразумева и имплементацију пбразпваоа п живптнпј средини у функцији пдрживпг развпја у 
щкплски систем, кап и друге видпве фпрмалнпг пбразпваоа;  

- пружаоу ппдрщке пбразпвнп-васпитним институцијама ради прпмпвисаоа защтите 
живптне средине и укљушиваое пдрживпсти у оихпвп свакпдневнп функципнисаое (енергетска 
ефикаснпст, ущтеда впде, итд.);  

- изради и примени стандарда у пбразпваоу и ппдизаоу свести п живптнпј средини и 
пдрживпм развпју кпји су усклађени са међунарпдним стандардима;  

- иницираоу мреже центара за унапређиваое пбразпваоа п живптнпј средини у функцији 
пдрживпг развпја;  

- пружаоу ппдрщке развијаоу кпмпетенција заппслених у пбразпваоу за укљушиваое 
пбразпваоа п живптнпј средини у наставне и ваннаставне активнпсти, изради и пбезбеђиваоу 
дпступнпсти наставних средства и радних материјала;  

- унапређиваоу прпфесипналнпг пбразпваоа п живптнпј средини (едукацијпм дпнпсилаца 
пдлука и заппслених);  

- пружаоу ппдрщке унапређеоу универзитетскпг пбразпваоа (у складу са Пращкпм 
декларацијпм, усвпјенпм 2003. гпдине), ппсебнп пп питаоу интердисциплинарних пбразпвних 
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прпграма усмерених на разумеваое наушних пснпва п екплпгији и живптнпј средини у кпнтексту 
пдрживпг развпја; 

- ппдизаоу свести п климатским прпменама, мерама за смаоеое емисија и прилагпђаваоу 
на измеоене климатске услпве;  

- већем ушещћу јавнпсти у дпнпщеоу пдлука и ппбпљщаоу приступа ппдацима п живптнпј 
средини;  

- систематскпм унапређиваоу нефпрмалнпг пбразпваоа п живптнпј средини и пдрживпм 
развпју, крпз ппдрщку пбразпвним прпграмима и прпјектима струшних институција и удружеоа, 
прганизпваое кампаоа за ппдизаое нивпа свести и развијаоа екплпщке културе;  

- развпју интернет презентације са базпм ппдатака, п пбразпваоу п живптнпј средини у 
функцији пдрживпг развпја. 
 
 

8.4.3.  Средопрпчне мере у пбразпваоу и развијаоу јавне свести из пбласти  
заштите живптне средине 2020 – 2024 

У средопрпшнпм перипду ппсебнп треба радити на:  
- веће укљушиваое садржаја из пбласти живптне средине у функцији пдрживпг развпја у 

наставни прпграм васпитнп-пбразпвнпг прпцеса, пбуку наставника, даљи развпј наставних метпда и 
дидактишких средстава;  

- - наставак активнпсти унапређиваоа пбразпваоа станпвнищтва и ппдизаое нивпа свести у 
складу са међунарпдним тенденцијама;  

- - прпщириваое и унапређиваое прпфесипналнпг пбразпваоа у пбласти живптне средине 
у функцији пдрживпг развпја ради припреме струшоака за интегралнп управљаое живптнпм 
срединпм у складу са принципима пдрживпг развпја;  

- - интензиван рад на ппдизаоу свести и развијаоу екплпщке културе свих категприја 
станпвнищтва, а ппсебнп у пбласти управљаоа птпадпм, впдама, защтити прирпде и бипдиверзитета, 
ппсебнп управљаоа защтићеним прирпдним дпбрима. У складу са тим, вепма је важан рад на даљем 
развпју инфпрмативних центара у защтићеним прирпдним ппдрушјима;  

- - даљи развпј пбразпваоа и ппдизаоа свести п климатским прпменама и другим 
глпбалним прпблемима живптне средине; 

 
 

8.5. Међунарпдна сарадоа 
 

С пбзирпм на важнпст усппстављаоа и пдржаваоа сарадое са регијама еврппских држава, 
кап пптенцијалним партнерима, али и дпнатприма, крпз реализацију заједнишких прпјеката и 
размену искустава, какп би се ппстпјеће разлике у нивпима развијенпсти регипна у, и на границама 
еврппске уније смаоиле, пднпснп пјашала сарадоа суседних лпкалних заједница у циљу унапређеоа 
екпнпмске, али и културне сарадое, Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту 
живптне средине перманентнп улаже наппре у унапређеое пве пбласти и реализацију 
међунарпдних прпјеката. У пквиру наппра кпји су улпжени, реализпване су следеће активнпсти: 
 

- са Републикпм Аустријпм:   
сарадоа са Владпм ппкрајине Штајерске 

 Прпјекат „Пдржива рещеоа на унапређеоу квалитета впде за пиће са ппвищеним садржајем 
арсена у три впјвпђанска регипна“ реализпван је 2006.гпдине на пснпву пптписане Изјаве п 
намерама у вези са снабдеваоем впдпм за пиће западнпг дела Впјвпдине (24.јун 2003. у Бешу), 
између Ппкрајинскпг секретаријата за защтиту живптне средине и пдрживи развпј и Струшнпг 
пдељеоа 14б за екпнпмску пплитику владе Ппкрајине Штајерске. Прпјекат су финансирали град Беш у 
пквиру УТН II мреже, влада Ппкрајине Штајерске и Ппкрајински секретаријат  за защтиту живптне 
средине и пдрживи развпј, а реализпвала га је аустријска кпмпанија „Bluewaters“. На пснпву пвпг 
прпјекта израђена је Студија извпдљивпсти „Прпјекат регипналнпг впдпснабдеваоа у југпзападнпј 
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Башкпј – Кула-Пчаци-Баш-Башка Паланка“ (2010.гпд) кпји је финансиран средствима ЕУ (Прпграм 
ппдрщке развпју инфраструктуре лпкалне сампуправе).  

 На пснпву пптписане Изјаве п намерама у вези са управљаоем кпмуналним чврстим 
птпадпм (2004. гпдине) између Ппкрајинскпг секретаријата за защтиту живптне средине и пдрживи 
развпј и Струшнпг пдељеоа 14б за екпнпмску пплитику владе Ппкрајине Штајерске, урађена је 
студија извпдљивпсти ''Управљаое кпмуналним шврстим птпадпм  у јужнпј Башкпј и Срему'' кпја је 
презентпвана 2005. гпдине. 

 Изјава п намерама у вези са управљаоем медицинским птпадпм (2003. гпдине) 

 Изјава п намерама п изради Студије извпдљивпсти за кприщћеое гептермалних впда у 
пдрживпм развпју Впјвпдине (2004. гпдине) 

 Изјава п намерама - Мпгућнпсти кприщћеоа алтернативних извпра енергије на ппдрушју АП 
Впјвпдине-Имплементација бипгас ппстрпјеоа у циљу дпбијаоа електричне и тпплптне енергије, 
(2005.гпдина) 

 Изјава п намерама - Имплементација ппгпна за прпизвпдоу бипгаса у регипналнпм парку 
''Панпнија'' (2005.гпдина) 

 Изјава п намерама - Имплементација ланца дпдатних екпнпмских кпристи на пснпву 
прпизвпдое бипдизела у Впјвпдини (2005. гпдина) 

 Изјава п намерама-Ствараое мпгућнпсти за прганску прпизвпдоу у средоебанатскпм пкругу 
(2007. гпдина) 

2. Твининг прпјекат ''Јашаое институципналних капацитета у управљаоу ппасним 
птпадпм'' кпји је спрпвпдилп Министарствп живптне средине, рударства и прпстпрнпг планираоа 
Републике Србије у сарадои са Агенцијпм за живптну средину Републике Аустрије. Представници 
секретаријата узели ушещћа и радним групама  кпје се баве усклађиваоем легислативе Републике 
Србије и ЕУ, тј израдпм ппдзакпнских аката за тпкпве ппаснпг птпада и припреми наципналних 
планпва за ппсебне тпкпве птпада (реализпван прпјекат). 

3. Твининг прпјекат ''Јашаое административних капацитета защтићених ппдрушја у 
Србији – Натура 2000'' кпји је спрпвпдилп Министарствп живптне средине, рударства и прпстпрнпг 
планираоа Републике Србије у сарадои са Агенцијпм за живптну средину Републике Аустрије и 
Еврппски центар за јавнп правп (Гршка) реализпван је перипду 2010.- 2012. гпдине и имап је за циљ 
ппбпљщаое пшуваоа защтићених врста и оихпвих станищта у Србији, ппдизаое свести п защтити 
прирпднпг наслеђа Србије и ппвећаое капацитета за примену закпнских стандарда у защтити 
прирпде. 

4. Твининг прпјекту ’’Јашаое инспекције за защтиту живптне средине и релевантних 
заинтереспваних страна’’.  Прпјекат се спрпвпди у партнерству између Министарства живптне 
средине, рударства и прпстпрнпг планираоа и Агенције за защтиту живптне средине Републике 
Аустрије. Прпјекат је ппшеп 28. фебруара 2011. гпдине, а биће заврщен 27. фебруара 2013. гпдине. 
Свеукупни циљ прпјекта је ппбпљщаое квалитета живптне средине и здравља станпвнищтва крпз 
ефективну кпнтрплу спрпвпђеоа прпписа из пбласти живптне средине. Јпщ пдређеније, циљ је 
ппбпљщаое капацитета и ефективнпсти Инспекције за защтиту живптне средине на републишкпм, 
ппкрајинскпм и лпкалнпм нивпу, кап и ппбпљщаое сарадое са релевантним заинтереспваним 
странама. Ппсебан фпкус биће на индустријскпм загађеоу, хемијским удесима, управљаоу птпадпм, 
испущтаоу птпадних впда и угрпженим врстама. 

 
-  са Савезнпм Републикпм  Немачкпм 
1. Израда Наципналне стратегије за укљушиваое Републике Србије у механизам шистпг 

развпја -  ЦДМ Прпјекат – пстварен у сарадои Републике Немашке и Министарства живптне средине, 
рударства и прпстпрнпг планираоа Републике Србије (2009., 2010. гпдина) 

2. Сарадоа са представницима German Water Partneship кпја делује кап централна 
кппрдинаципна канцеларија за инпстране клијенте и дпнпсипце пдлука, кпји траже Немашку 
експертизу у сектпру впда, са седищтем у Берлину (2011.-2012. гпдина). Пва мрежа садржи 
институције и кпмпаније за разлишите сектпре у пбласти управљаоа впдама. Пна је дпступна за 
наушне институције, кпнсултантскп инжеоерске кпмпаније, предузећа и власти задужене за 
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управљаое впдама, грађевинска предузећа, прпизвпђаше ппстрпјеоа, индустрију и прпизвпдоу 
кпмппнената, државне и јавне институције, прганизације за развпј сарадое. Партнери пве 
прганизације су  5 министарстава Савезне Републике Немашке: Федералнп Министарствп инпстраних 
ппслпва, Федералнп Министарствп пбразпваоа и истраживаоа, Федералнп Министарствп  за 
живптну средину, защтиту прирпде и нуклеарну безбеднпст, Федералнп Министарствп за екпнпмију 
и технплпгију и Федералнп Министарствп за екпнпмску сарадоу и развпј. С пбзирпм да је прпблем 
пдвпђеоа и прешищћаваоа птпадних впда у Впјвпдини највећи припритет када је у питаоу  
кпмунална инфраструктура и защтита живптне средине, пву сарадоу треба наставити и 
кпнкретизпвати на пдабранпм прпблему и припритетнпј лпкацији, у складу са Стратегијпм 
впдпснабдеваоа и защтите впда у Впјвпдини (2009.). 
У 2011. гпдини пстварена је сарадоа и ппсета (ппсредствпм GIZ)   институту ИФАС (Zero emision 
campus) у Биркенфелду у Немашкпј, на тему примене зелених технплпгија, пдрживи нашини и бизнис 
мпдели крпз меначмент материјалних тпкпва, презентације система за третман птпадних впда и 
пбилазак мпкрих ппља за прешищћаваое птпадних впда. Спбзирпм да пвај институт пбразује кадрпве 
за примену знаоа у пбласти живптне средине, сарадоу је пптребнп кпнкретизпвати ппвезиваоем 
универзитета у Нпвпм Саду и ИФАС института, крпз пбуку нащих кадрпва и пренпс знаоа немашких 
експерата.  
 

-  са Републикпм Хрватскпм  
1. II међунарпдна кпнференција ппсвећена усппстављаоу прекпгранишнпг УНЕСЦП 

резервата бипсфере „Мура-Драва-Дунав“, Хрватска, јун 2012. гпдине - Резерват бипсфере треба да се 
усппстави у пквиру 5 ппдунавских земаља (Аустрија, Слпвенија, Мађарска, Хрватска и Србија). 
Ппдсекретар др.Слпбпдан Пузпвић, кап представник Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, 
градитељствп и защтиту живптне средине, ушествпвап је на скупу међунарпдне радне групе и кап 
представник Републике Србије на ИИ састанку међунарпднпг Кппрдинаципнпг тела за припрему 
нпминације за резерват бипсфере. У нареднпм перипду пптребнп је пбавити разгпвпре са свим 
заинтереспваним субјектима на наципналнпм нивпу, ппсебнп са представницима 5 ппщтина кпје 
захватају прпстпр западне Башке, накпн шега ће бити припремљена званишна студија за нпминацију. 

2. LIFE III прпјекaт Защтита бипдиверзитета плавнпг басена реке Саве 4-5 Нпвембар 
2009., Загреб, Република Хрватска 

3. Ппкрајински секретаријат за урбанизам градитељствп и защтиту живптне средине, кап 
впдећи партнер, је 15. нпвембра 2011. ппднеп предлпг прпјекта „Впда за људе“ – прекпгранишна 
сарадоа на пдрживпм управљаоу сливпм реке Бпсут у пквиру Другпг ппзива за ИПА Прекпгранишни 
прпграм Хрватска-Србија 2007-2013., за меру 1.2. Защтита живптне средине. Ппдрушје пбухваћенп 
прпгрампм је Сремски пкруг са српске стране (апликант 1) и Вукпварскп-Сријемска жупанија са 
хрватске стране (апликант 2). Партнери са хрватске стране су ЕКП СУСТАВ Предузеће за управљаое 
птпадпм из Вукпвара; Хрватске впде, Загреб; Јавна устанпва за управљаое защтићеним прирпдним 
дпбрима Вукпварскп-Сријемске жупаније, Винкпвци; Вукпварскп-Сријемска жупанија, Вукпвар; 
EQUILIBRIUM-удруга за правп пкплища, Загреб; Лпкална акципна група „Бпсутска низ“. Прпјекат је 
прпщап два круга пцеоиваоа али јпщ није дпбијена инфпрмација п кпнашнпј пцени прпјекта.  

 
-  са Републикпм Мађарскпм 
1. У пквиру ИПА прекпгранишне сарадое Мађарска – Репубика Србија реализпван је 

прпјекат „Ппдрщка живптнпј средини без алергена“, (Support to allergen free environment)  кпји је 
суфинансирала ЕУ. Прпјекат је трајап две гпдине пд 2011. дп 2013. гпдине. У пвпм прпјекту впдећи 
партнер је бип Ппкрајинскпг секретаријата за урбанизам, градитељствп и жащтиту живптне средине а 
партнери  Фпнд „Еврппски ппслпви“ АП Впјвпдине, Град Спмбпр  и град Баја (партнер са теритприје 
Мађарске). Ппщти циљ прпјекта је бип унапређеое стаоа живптне средине у прекрпгранишнпј 
сарадои регипна АП Впјвпдине и Баш-Кищкун пкругу крпз спрешаваое даљег щиреоа алергених 
биљака са ппсебним псвртпм на амбрпзију, праћеое развпја истих, кап и едукације п щтетнпсти 
алергенпг биља кап и  смаоеое брпја пбплелих пд алергијских бплести респиратпрнпг тракта и 
спрешаваое даљег ремећеоа вегетацијске кпмппзиције Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине и 
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Мађарске. Прпјекат  „Ппдрщка живптнпј средини без алергена“ изабран је у псам прпјеката најбпље 
праксе у Заврщнпм извещтају прпцене тпка спрпвпђеоа прекпгранишнпг прпграма ИПА Мађарска – 
Репубика Србија у перипду 2007-2013. гпдине. 

 

-  са Републикпм Италијпм 
1. Сппразум п сарадои са паркпвима Регипна Лпмбардије: парк Адда Нпрд, парк Нпрд 

Миланп, парк Валле Ламбрп, парк Мпнте Баррп, парк Серип, парк Пглип Нпрд и прпвинције Бергамп 

(2006) 

2. Сппразум п међунарпднпј сарадои са Регипналним паркпм Адда Нпрд, регија 

Лпмбардија (2006) 

3. Сппразум п сарадои са прирпдним резерватпм Фпце делл Испнзп, Регипни Фриули 

Венециа Гиулиа (2007). 

           -  са Републикпм Бугарскпм 
1. Сппразум сарадое са Друщтвпм за защтиту прирпде Републике Бугарске (2007) 
2. Сппразум сарадое са Аспцијацијпм паркпва Бугарске (2006 

 
 

 
9. ФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА ЗАШТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ АП ВПЈВПДИНЕ 

 
За финансираое надлежнпсти аутпнпмне ппкрајине, бучету аутпнпмне ппкрајине припадају 

јавни прихпди и примаоа, и тп:  
1) деп прихпда пд ппреза на дпбит предузећа пстваренпг на теритприји аутпнпмне ппкрајине у 

складу са закпнпм;  
2) деп прихпда пд ппреза на дпхпдак грађана - ппреза на зараде пстваренпг на теритприји 

аутпнпмне ппкрајине у складу са закпнпм;  
2а) други ппрез или деп ппреза у складу са ппсебним закпнпм; 
3) ппкрајинске административне таксе;  
4) накнаде у складу са закпнпм;  
5) дпнације и трансфери;  
6) прихпди настали упптребпм јавних средстава:  

(1) прихпди пд камата;  
(2) прихпди пд даваоа у закуп, пднпснп на кприщћеое неппкретнпсти и ппкретних ствари 

у свпјини Републике Србије, кпје кпристе пргани аутпнпмне ппкрајине;  
(3) прихпди пд даваоа у закуп, пднпснп на кприщћеое неппкретнпсти и ппкретних ствари 

у свпјини аутпнпмне ппкрајине, у складу са закпнпм;  
(4) прихпди настали прпдајпм услуга кприсника средстава бучета аутпнпмне ппкрајине 

шије је пружаое угпвпренп са физишким и правним лицима на пснпву оихпве слпбпдне впље;  
(5) прихпди пд нпвшаних казни изрешених у прекрщајнпм ппступку за прекрщаје прпписане 

актпм скупщтине аутпнпмне ппкрајине и пдузета импвинска кприст у тпм ппступку;  
(6) прихпди пд кпнцесипне накнаде у складу са закпнпм;  

7) примаоа:  
(1) примаоа пд прпдаје неппкретнпсти и ппкретних ствари у свпјини Републике Србије кпје 

кпристе пргани аутпнпмне ппкрајине;  
(2) примаоа пд прпдаје неппкретнпсти у свпјини аутпнпмне ппкрајине у складу са 

закпнпм;  
(3) примаоа пд прпдаје ппкретних ствари у свпјини аутпнпмне ппкрајине кпје кпристе 

пргани аутпнпмне ппкрајине;  
(4) примаоа пд прпдаје ппкрајинских рпбних резерви;  
(4а) примаоа пд прпдаје драгпценпсти; 
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(4б) примаоа пд прпдаје прирпдне импвине; 
(5) примаоа пд задуживаоа;  
(6) примаоа пд прпдаје финансијске импвине.  

 
Средства Секретаријата  кпристе се за финансираое защтите живптне средине и енергетске 

ефикаснпсти, а ппсебнп за:  
 защтиту, пшуваое и ппбпљщаое квалитета ваздуха, земљищта, впда, ублажаваое климатских 

прпмена и защтиту пзпнскпг пмпташа,  
 санираое деппнија птпада, ппдстицаое избегаваоа и смаоиваоа настајаоа птпада, пбраду 

птпада и искприщћаваое вредних свпјстава птпада,  
 ппдстицаое шистије прпизвпдое, пднпснп избегаваое и смаоеое настајаоа птпада и 

емисија у прпизвпднпм прпцесу,  
 защтиту и пшуваоа биплпщке и пејзажне разнпликпсти,  
 спрпвпђеое наципналних енергетских прпграма,  
 ппдстицаое кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије (сунце, ветар, бипмаса и др.),  
 ппдстицаое пдрживе градое,  
 ппдстицаое шистијег трансппрта,  
 ппдстицаое пдрживпг кприщћеоа прирпдних дпбара,  
 ппдстицаое пдрживпг развпја руралнпг прпстпра,  
 ппдстицаое пдрживих привредних делатнпсти, пднпснп пдрживпг привреднпг развпја,  
 унапређиваое система инфпрмисаоа п стаоу живптне средине, праћеоа и пцеоиваоа 

стаоа живптне средине те увпђеое система управљаоа пкплинпм,  
 ппдстицаое пбразпвних, истраживашких и развпјних студија, прпграма, прпјеката и других 

активнпсти, укљушујући и демпнстраципне активнпсти,  
 пствариваое делатнпсти Секретаријата.  
 
Преглед улагаоа у живптну средину, изузимајући Прпграм интегралнпг сузбијаоа кпмараца на 

теритприји АПВ, у перипду пд 2011. гпдине дп 2015. гпдине: 
2011. гпдина - 76.251.993,00 динара щтп је 0,12% пд укупнпг бучета АПВ пднпснп 9,12% пд бучета 
Секретаријата 
2012. гпдина - 80.527.000,00 динара щтп је 0,10% пд укупнпг бучета АПВ пднпснп 9,14% пд бучета 
Секретаријата 
2013. гпдина - 89.514.491,11 динара щтп је 0,10% пд укупнпг бучета АПВ пднпснп 10,56% пд бучета 
Секретаријата 
2014. гпдина – 129.940.800,00 динара  щтп је 0,10% пд укупнпг бучета АПВ пднпснп 14,94% пд бучета 
Секретаријата 
2015. гпдина – 105.317.360,00  динара щтп је 0,17% пд укупнпг бучета АПВ пднпснп 13,04% пд бучета 
Секретаријата 

У перипду пд 2011. гпдине дп 2014. гпдине Ппкрајински бучетски фпнд за защтиту живптне 
средине изврщип је реализацију средстава у изнпсу пд 64.091.858,30 динара за суфинансираое 
прпјеката у пбласти защтите, унапређеоа и пдрживпг кприщћеоа рибљег фпнда у складу са Пдлукпм 
п пбразпваоу Ппкрајинскпг бучетскпг фпнда за защтиту живптне средине („Службени лист АПВ“, бр. 
1/10 и 8/10). 

У перипду пд 2011. дп 2014. гпдине Секретаријат је за спрпвпђеое прпјеката из пбласти 
защтите живптне средине пп ИПА прекпгранишнпм прпграму Мађарска - Србија, за Прпјекат 
„Ппдрщка живптнпј средини без алергена“ (HUSRB/1002/1.2.2 SAFE, Support to allergen free 
environment), кпристип 390.349,99 евра из претприступних прпграма ЕУ-а, са партенерима на 
прпјекту: Фпндпм "Еврппски ппслпви" Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, Нпви Сад, Градпм Бајпм 
(Мађарска) и Градпм Спмбпрпм. 
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10. ПРАЋЕОЕ СПРПВПЂЕОА ПРПГРАМА  
 

Спрпвпђеое Прпграма захтева знатнп вище улпженпг наппра негп припрема дпкумента и 
управљаое прпцеспм припреме. За спрпвпђеое прпграма пптребнп је вище имплементаципних 
аранжмана. Искуствп еврппских земаља је ппказалп да пдсуствп пваквих аранжмана шини 
наципналне стратегије неспрпвпдивим.  

Следеће мере су пд велике важнпсти за успещнп спрпвпђеое Прпграма:  

- израда  Акципнпг плана защтите живптне средине;  

- институципнализација Прпграма;  

- финансираое;  

- праћеое и извещтаваое п напретку;  

- прпцена, ревизија и ажурираое.  
 

Акципни план защтите живптне средине је кљушни механизам за спрпвпђеое Прпграма. У 
Акципнпм плану се развијају циљеви пплитике Прпграма у сетпве активнпсти кпји се састпје пд 
директних прпписа, оихпвпг спрпвпђеоа, екпнпмских инструмената, планираоа, мпнитпринга, 
капиталних инвестиција, пбуке и пбразпваоа, и др. Сетпви активнпсти кпристе ефекат синергије за 
ппстизаое циљева живптне средине на исплатив и кпхерентан нашин. Акципни план се фпрмулище 
за краткпрпшни перипд пд 5 гпдина. Пн се представља у фпрми матрице кпја дефинище врсту 
интервенције, пшекиване резултате, институције кпје ће спрпвпдити пдређену акцију, временске 
пквире, статус и извпр финансираоа. Акципни план је фпрмулисан паралелнп са Прпгрампм и 
оегпвп усвајаое пд стране Ппкрајинске владе ће уследити ппсле усвајаоа Прпграма. Ппред 
Акципнпг плана, Ппкрајински акципни план утицаја живптне средине на здравље (NEHAP) 
(укљушујући Ппкрајински акципни план утицаја живптне средине на здравље деце - CEHAP) треба да 
буде урађен у циљу ппбпљщаоа здравља људи нарущенпг деградацијпм живптне средине.  

Ппшетна ташка институципнализације Прпграма је оегпвп усвајаое на Скупщтини АПВ. 
Пптребнп активнп ушещће других секретаријата, индустрије и невладиних прганизација у 
пперативнпм спрпвпђеоу Прпграма, кап и инфпрмисаое заинтереспваних страна и јавнпсти п 
резултатима имплементације.  

Финансираое Прпграма је најтежи задатак имплементације. Финансираое у пбласти живптне 
средине ће мпрати да се у знатнпј мери ппвећа тпкпм наредних гпдина да би визија из Прпграма 
ппстала стварнпст. Најважније питаое је рефпрма система финансираоа у пбласти живптне средине 
такп да се главни терет финансираоа премести са државнпг бучета на загађиваше и наменске 
фпндпве. Изнпс распплпживих финансијских средстава за Прпграм треба да знатнп расте сваке 
гпдине, а напредак у оегпвпм спрпвпђеоу мпже да се мери у пднпсу на пдпбрена средства. 

Спрпвпђеое Прпграма је интегрисанп са аранжманима за праћеое напретка кпји су 
заснпвани на дпбрп дефинисанпм и мерљивпм скупу критеријума за праћеое напретка. Критеријуми 
за праћеое напретка пбухватају критеријуме напретка пплитике и критеријуме везане за стаое 
живптне средине. Скуп критеријума кпји се примеоује на праћеое напретка спрпвпђеоа Прпграма 
пбухвата следеће:  

- да ли се имплементација некпг циља пдвија према временскпм расппреду?  

- вреднпст пбезбеђених и улпжених финансијских средстава за реализацију Прпграма;  

- пствариваое ппстављених специфишних циљева предвиђених Прпгрампм;  

- унапређеое система мпнитпринга и извещтаваоа п живптнпј средини;  

- смаоеое загађеоа кпје се испущта у впду, ваздух и земљищте;  

- ппбпљщаое квалитета ваздуха и впде;  

- ппбпљщаое управљаоа птпадпм;  

- смаоеое утицаја буке;  

- унапређеое здравља људи меренп живптним векпм, смртнпщћу пдпјшади, смаоеоем 
мпрбидитета у пбластима са пзбиљнп деградиранпм живптнпм срединпм;  

- пдржаваое садащоег нивпа бипдиверзитета;  

- смаоеое кприщћеоа енергије, сирпвина и впде пп јединици прпизвпда;  
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- развпј инфпрмаципнпг система защтите живптне средине; 

- динамике усппстављаоа и развпја ГЕПППРТАЛА; 

- ппраст нивпа свести п защтити живптне средине мерен путем спрпвпђеоа испитиваоа јавнпг 
моеоа.  

Праћеое напретка треба да се врщи редпвнп ради идентификпваоа узрпка кащоеоа и 
евентуалних препрека. Секретаријат  ће Ппкрајинскпј влади  ппднпсити двпгпдищое извещтаје п 
пцени напретка Прпграма.  

Искуствп у спрпвпђеоу Прпграма се гради временпм и пмпгућава да се врще пцена, 
ажурираое и ревизија и такп иницира нпви циклус планираоа пплитике. Дпбра је пракса када 
пцеоиваое врще екстерни пцеоиваши. Ажурираое и ревизију Прпграма треба да врще фпрум и 
радне групе ппд впђствпм Секретаријата. 

 


