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УВОДНА РЕЧ

Пощтовани,

Из потребе да системским приступом дефинише стратешке циљеве, активности и
пројекте за заштиту и унапређењу животне средине Град Шабац приступио је изради Локалног
еколошког акционог плана (ЛЕАП). То значи да даљи економски развој који подразумева
одговоран приступ корищћењу расположивих природних ресурса мора бити усклађен са
заштитом животне средине и здравља људи. У будућности очекују нас велики изазови у овој
области, пре свега достизање еколошких стандарда у областима експлоатације необновљивих
природних ресурса, подстицаја за коришћење обновљивих ресурса и обновљивих извора
енергије, безбедности хране и здравља људи, управљања отпадом итд.

Локални еколошки план града Шапца заснован је на учесничком приступу што је
подразумевало директну укљученост у целокупан процес јавног, приватног и цивилног сектора
(заинтересованих страна из области привреде, пољопривреде, друщтвених делатности, научно-
образовне институције, НВО, локалне сампуправе и сл.).

Наша земља је 2009. године, у оквиру ткз „зеленог пакета“ закона из области заштите
животне средине које је усвојила влада, ратификовала Архуску конвенцију која предвиђа
активнију и одговорнију улогу грађана али и правну заштиту када је реч о питањима животне
средине, зато сматрам да је подједнако важно, ако не и најважније, укључивање грађана у
процес доношења одлука које се тичу заштите животне средине, информисаности и
доступности информација и перманентан рад на едукацији и развијању еколошке свести у
локалној заједници.

Такође, једнако је важно развијање регионалне сарадње, подстицање еколошких
иницијатива на локалном, регионалном и националном нивоу и стварање мреже «зелених
градова», јер питања која се тичу заштите животне средине јесу универзална и не познају
административне, територијалне нити било какве друге границе и поделе.

Све велике промене почињу малим кораком који треба да учинимо у свом дворишту,
својој улици, у заједници у којој живимо. Зато позивам све грађане Шапца да у складу са
свпјим могућностима делују ка остварењу циљева дефинисаних овим стратешким документом.

Са поштовањем

Градоначелник Шапца

Милош Милошевић
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1. УВОД

Према Одлуци о изради и имплементацији Локалног еколошког акционог плана Града
Шапца, ЛЕАП представља основни стратешки-програмски документ и полазиште за израду
развојних планова у области заштите животне средине, са јасно дефинисаним и прецизно
утврђеним приоритетним циљевима и активностима.

Током процеса израде ЛЕАП-а сагледанa је визија развоја Града и целокупна постојећа
ситуација у области животне средине, извршена је процена тренутног стања животне средине
по областима, дефинисани су приоритетни проблеми и одређене приоритетне акције путем
израде акционог плана. Дефинисањем приоритетних проблема и повезаних приоритетних
акција ЛЕАП ће омогућити да се, обзиром на финансијске ресурсе, постигну реални резултати.
Кроз процес његове имплементације напредак у заштити животне средине постићи ће се
усклађивањем са економским развојем што ће довести коначно до свих видова развоја локалне
заједнице али на начин да се не униште екосистеми и да се постигне економска стабилност
заједнице, истовремено омогућавајући квалитетнији и бољи живот како садашњим тако и
будућим генерацијама. Овај документ представља услов за даљи одрживи развој Града, чијом
имплементацијом ће се унапредити стање животне средине и здравља људи.

Кроз поступни процес израде ЛЕАП-а одређена је квалификована листа приоритетних
области и проблема у животној средини које имају највећи утицај на локалну заједницу. Израда
и усвајање овог документа је у функцији стварања одговарајуће документације за припрему
будућих пројеката и инвестиција са дефинисаним ресурсима за њихову реализацију а у циљу
приступа финансијским средствима намењеним за заштиту животне средине из регионалних,
републичких и међународних извора. На тај начин, ЛЕАП представља један од усклађених
делова Стратегије одрживог развоја Града Шапца.

Како је ЛЕАП процес и документ целокупне локалне заједнице, који остварују људи
који живе на територији нашег града, у процес планирања и израде ЛЕАП-а укључена је
најшира јавност. Укључивање јавности је било неопходно како би ЛЕАП био прихваћен као
документ кога подржава већина становника.

ЛЕАП је понудио много начина за учешће јавности и сарадњу између локалне
самоуправе и јавности чиме је постигнуто да предложена решења у оквиру ЛЕАП-а буду
прихватљива за свеукупно становништво.

Руководилац ЛЕАП

Драгана Срдановић
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2. МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ЛЕАП-а

Локални еколошки акциони план Града Шапца израђен је према методологији REC-a
(Регионалног Еколошког Центра за Источну и Југоисточну Европу) коју је препоручило
Министарство заштите животне средине Републике Србије (Приручник за израду Локалних
еколошких акционих планова, јун 2004). Ова методологија је углавном дала најбоље резултате
при изради осталих ЛЕАП-а у Србији током претходних неколико година.

Методологија се заснива на циљно оријентисаном планирању, поступности у раду,
учешћу јавности, припреми матрице логичког оквира и плана активности.

За циљ смо имали израду ЛЕАП-а Града Шапца као стратешког документа у области
заштите животне средине. На самом почетку процеса се пошло од чињенице да ЛЕАП треба да:

 Идентификује, процени и рангира проблеме у области животне средине на
територији Града Шапца базиране на ризицима везаним за здравље, животну средину
и укупан квалитет живота;

 Направи план активности у области заштите животне средине на територији града
Шапца;

 Промовише јавну свест и одговорност за заштиту животне средине и повећа јавну
подршку инвестицијама у тој области;

 Успостави власништво локалне заједнице над процесом припреме и имплементације
ЛЕАП-а;

 Укључи најширу јавност у процес планирања и израде документа;
 Створи одговарајући документ у циљу приступа финансијским средствима

намењеним за заштиту животне средине из регионалних, републичких и
међународних извора;

 Подржи изградњу капацитета и мотивише локално становништво да се ефикасно и
одрживо односе према проблемима из области животне средине, како би били
укључени у овај ЛЕАП документ.

Коришћена методологија је омогућила пуно поштовање тзв. "ЛЕАП процеса", кроз
активно учешће релевантних институција, организација и појединаца, као и потпуну
транспарентност и учешће јавности током израде ЛЕАП-а. Кроз процес израде ЛЕАП-а Града
Шапца поступно су реализоване следеће фазе процеса:

 припремне активности;
 идентификација учесника у изради ЛЕАП-а;
 формирање координационог тела;
 формирање Радне групе (РГ);
 формирање техничких тимова (ТТ);
 припремни семинар за:
- израду учесничке процене стања животне средине и визије заједнице;
- израду визије заједнице;
- одређивање приоритетних области рада;
- стручне процена стања животне средине за приоритетне области кроз израду

техничких извештаја.
 припремни семинар за израду акционих планова за приоритетне области;
 израда акционих планова за приоритетне области и
 одређивање приоритета у реализацији акционих планова.

2.1. Припремне активности

Фаза припремних активности на изради ЛЕАП-а обухватила је све оне активности које
су спроведене у циљу стварања неопходних предуслова за успешан почетак пројекта.
Формални почетак израде ЛЕАП-а започео је доношењем Одлуке о изради и имплементацији
локалног еклолошког акционог плана Града Шапца која је усвојена од стране Скупштине града
и објављена у Службеном листу града Шапца бр.28/09 од 25.12.2009 године.
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На почетку припремних активности склопљен је Уговор о пружању консултантских
услуга број 501-1/2010-13 од 05.03.2010.године са Друштвом за инжењеринг и пројектовање
„Expert Inženjering“ d.o.o. из Шапца када су и суштински отпочеле припремне активности на
изради ЛЕАП-а. Ове активности обухватиле су следеће:

- Идентификовање основних и физичких услова за рад. Како процес израде ЛЕАП-
а може да траје и до 18 месеци уз финансијска средства која нису занемарљива, пре
почетка практичног рада било је потребно детаљно планирати и обезбедити
одговарајући буџет. Финансирање пројекта је обезбедио Град Шабац из сопствених
средстава, и на тај начин обезбеђени су основни материјални и физички услови за
рад (одговарајући канцеларијски простор, компјутер, штампач, фах/телефон,
канцеларијски и потрошни материјал).

- Обезбеђење подршке локалних власти. У процесу институционалног усвајања
ЛЕАП-а локалне власти имају пресудну улогу, као што и у процесу његове касније
имплементације оне имају велику одговорност за спровођење оних акција које су у
надлежности локалне управе и различитих локалних јавних служби.

- Утврђивање нацрта и предлога пројекта који је послужио као почетна тачка у
раду. У оквиру ове активности дефинисана је географска област коју пројекат треба
да покрије, утврђени еколошки приоритети и дрфинисани неки од приоритета рада и
нарочито угрожених области.

- Одређивање руководиоца ЛЕАП-а. Такође, у фази припремних активности
именован је и руководилац ЛЕАП-а. При избору личности вођено је рачуна да то
буде неко ко је у стању да се потпуно посвети овом задатку и да то буде особа
прихватљива за све делове заједнице и све учеснике у изради ЛЕАП-а.

2.2. Идентификација учесника у изради ЛЕАП-а

Идентификација потенцијалних учесника у изради ЛЕАП-а представљала је прву
практичну активност која је значајна је јер од њеног квалитета и састава директно зависи
квалитет целокупног пројекта. Идентификовање чланова Радне групе (РГ) је извршено тако
што су изабрани појединци, представници организација и јавних служби који имају непосредан
утицај на квалитет и заштиту животне средине у локалној заједници. Од кључне важности за
успех је било активно укључивање свих релевантних представника заједнице у рад Радне групе
што је омогућило равноправну стартну позицију, која је један од предуслова за изградњу
консензуса око најважнијих питања заштите животне средине.

2.3. Формирање координационог тела

Градоначелник Шапца је Решењем бр. 110-8/2010-13 од 26.01.2010, оформио
Координационо тело (Сл. лист града Шапца бр. 2/10 од 10.02.2010). Формирањем посебног
Координационог тела обезбеђен је утицај локалне самоуправе на израду ЛЕАП документа, која
је имала формално покровитељство и неку врсту власништва над процесом израде документа,
како би исти касније био усвојен и имплементиран.

Координационо тело (КТ) бројало је 9 чланова који су представљали све секторе
локалне заједнице. У саставу КТ-а су били:

Председник координационог тела за израду ЛЕАП-a
мр Јасминка Ристивојевић

Градски ЛЕАП координатор
Милош Станојчић

Чланови координационог тела:
1. др Слободан Мирковић
2. Валентина Ловрин Јевтић
3. др Небојша Софранић
4. Дејан Стојановић
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5. Јасмина Милутиновић
6. Трифун Дробњак
7. Божа Јанковић
8. др Душан Станојевић
9. Зоран Марковић

Канцеларија ЛЕАП-а:
1. Драгана Срдановић
2. Злата Стојићевић
3. Мирјана Мецић

Руководилац ЛЕАП-а:
Драгана Срдановић

2.4. Формирање радне групе

Листа потенцијалних чланова радне групе била је састављена у току претходних
активности од стране руководиоца пројекта стручног консултанта и чланова ЛЕАП канцеларије
и служила је као основ за обављање иницијалних разговора. Приликом дефинисања састава
Радне групе водило се рачуна о адекватној заступљености свих сектора локалне заједнице и
избегавању сваке политичке и верске пристрасности. Уважавајући све ове принципе формирана
је радна група, као основно радно тело састављена од:

 представника градске управе, месних заједница, републичке и општинске инспекције
и јавних предузећа које је основала општина – 27 чланова;

 представника привредног сектора – 11 чланова;
 представника образовних институција и јавних гласила 7 чланова
 невладиних организација и заинтересованих грађана – 2 члана;

Радна група на изради ЛЕАПА-а Шапца је предложена у следећем саставу:

Мр Горан Стојићевић, Прибислав Васић, мр Влада Ђинић, Тања Васић, Коса Костадиновић,
Драган Исаиловић, мр Славица Илић, др Светислав Лазарев, Милена Грујић, Славица Брајић,
Дејан Вујић, Ненад Томић, Снежана Павловић, Драган Павловић. Весна Вујић, Владета
Нинковић, Љубица Симић, Иван Јеротић, Јелена Шобић, др Игор Драгичевић, Миланка
Гајчански, Драгица Мијатовић, мр Бранислав Крстић, Зорица Јуришић, Миодраг Мартић,
Бранислава Тешић, Јоца Дамњановић, Марија Јеринић, мр Бошко Ђоковић, Зоран Богуновић,
Наташа  Ракић, Дарко Берић, Филип Ковачевић, Mика Петронић, мр Славица Илић, Зоран
Милетић, Драган Ђурић, Ана Маринковић, Гордана Рехак, Игор Ћурчић, Зоран Милетић,
Драгана Јелесић, Славица Радановић,

Основни задатак Радне групе је био да води конкретне активности у току процеса
израде ЛЕАП документа, да припрема предлоге за рад, учествује у изради учесничке процене
стања животне средине и визије заједнице, разматра и усваја методологију за одређивање
приоритетних области и активности, изради SWOT анализу, разматра и усваја планове
активности предложене од стране техничких тимова, учествује у припреми и презентацији
ЛЕАП документа.

Радна група је званично именована за радно тело за израду ЛЕАП-а, Одлуком
Координационог тела, Града Шапца броj 020-46/2010-13 од 08.06.2010 године, које је на тај
начин потврдило састав радне групе.

2.5. Формирање техничких тимова

Технички тимови су формирани за приоритетне области рада у које су укључени
стручњаци одређеног профила. Обзиром да је циљ ЛЕАП-а да, између осталог, буде и реалан и
изводљив, било је неопходно водити рачуна о могућностима заједнице, временском року,
трошковима, законодавном оквиру, постојећим плановима и програмима итд., тако да је у
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старту укупно формирано 7 техничких тимова тако што су поједине приоритетне области биле
спојене, нпр: технички тим за буку и нејонизујућа и јонизујућа зрачења (физичке штетности) и
технички тим за воде и земљиште. На првом састанку Радне групе одржаног дана 17.06.2010.
године, формиран је посебан технички тим за нејонизујућа и јонизујућа зрачења.

На састанку са руководиоцима техничких тимова одржаног 27.07.2010. године,
закључено је да је неопходно је да постоји посебан радни тим за земљиште, одвојен од тима за
воде, како је до тада било, јер је проблематика вода веома комплексна као уосталом и
земљишта. У том циљу у радну групу је укључена Гордана Рехак из Пољопривредне стручне
службе, као руководилац радног тима за земљиште и Зоран Милетић из Дирекције за
пољопривреду, као члан тима.

У току рада појавила потреба за формирањем још једног техничког тима који би се
бавио биодиверзитетом и зеленилом.

На крају ове фазе кроз укључивање свих заинтересованих у процесу формирано је
укупно 10 техничких тимова, што је остварено захваљујући изузетном кадровском потенцијалу
Радне Групе, а такође и личном интересовању појединаца учесника и заинтересованошћу
релевантних институција

Основни задатак техничких тимова био је да идентификују најважније проблеме у
оквиру своје области, изврше експертску процену стања животне средине и приказ тренутне
ситуације, изврше рангирање приоритета, израде техничке извештаје свако у свом домену,
припреме предлоге акционих планова јасно дефинишу акције и активности за постизање
циљева ЛЕАП-а дају техничку подршку Радној групи и Координационом телу.

Руководиоци техничких тимова
мр Горан Стојићевић, Ненад Томић, др Игор Драгичевић, мр Бошко Ђоковић, мр Јелена
Чичулић, др Светислав Лазарев, Ана Маринковић, Дејан Вујић, Гордана Рехак, Драгана
Јелесић, Славица Радановић.

2.6. Израда учесничке процене стања животне средине и визије заједнице

Прва конкретна активност на изради ЛЕАП-а града Шапца била је анкетирање грађана о
проблемима животне средине, како би се дошло до тзв. "учесничке процене стања" која је
обављана и за време, односно у току доношења свих припремних активности и доношења
поменутих одлука. Анкета је била постављена и на сајту града. Иста је штампана у 1000
примерака и подељена по школама, месним заједницима и грађанству како у урбаним тако и у
неурбаним срединама. Циљ овог анкетирања је био да се јавност првенствено упозна са ЛЕАП-
ом као процесом и документом, а онда да се кроз одговоре закључи који су то по мишљењу
грађана највећи еколошки проблеми, шта је то што им недостаје, шта би променили, да ли би
волонтирали добровољно у еколошким акцијама и сл.. Резултати анкете су показали да већина
анкетираних грађана сматра да Град Шабац има значајне проблеме у области животне средине,
као и да се већина анкетираних слаже по питању најзначајнијих проблема.

Укупно је анкетирано 2000 грађана (анкетни листићи + сајт града), а резултати анкете
су презентовани на конференцији за медије, састанку Радне групе и сајту Града Шапца.
Учесници Радне групе су кроз дискусију потврдили закључке до којих се дошло обрадом
анкете, с тим да су идентификовани проблеми спецификовани.

Иако све тематске целине заслужују пажњу, пројектни задатак и одређена ограничења
(временска, финансијска и сл.) захтевали су утврђивање приоритетних области рада. Избор
приоритета је био најкомплекснији део процеса израде ЛЕАП-а. Методологија ЛЕАП-а
подразумева усаглашеност свих сектора заједнице око избора приоритета и начина њиховог
решавања.

На основу предлога руководиоца ЛЕАП-а и стручног консултанта Радна група је
анализирала дефинисане проблеме, а потом их груписала у тематске целине, с тим што су оне
сада прецизније одређене и неке целине накнадно додате.

Сви проблеми су сврстани у следеће тематске целине:
 постојеће стање и општим карактеристике животне средине;
 квалитет ваздуха;
 воде (водни ресурси, отпадне воде, водоснабдевање);
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 земљиште;
 управљање отпадом;
 букa;
 јонизујуће и нејонизујуће зрачење;
 инфраструктура и енергетска ефикасност;
 биодиверзитет; зелене површине.
 еколошко образовање и информисање.

Визија заједнице је утврђена по стандардом принципу још у току израде Стратегије
одрживог развоја Града Шапца 2010-2020, која је донета 25.09.2009.године на седници
скупштине Града. Визија заједнице је приказала жељену слику стања животне средине на
територији Града Шапца у будућности, водећи при том рачуна да та слика буде реална и
остварљива. Чланови Радне групе су се сагласили да Визију заједнице треба преиспитати и
обзиром на протек времена и евентуалне промене у односу на прошлу годину треба је на Радној
групи поново размотрити и ажурирати у смислу дотеривања.

Такође, току израде Стратегије одрживог развоја Града Шапца 2010-2020, урађена је и
SWOT анализа за животну средину Града Шапца. Технички тимови су сваки за своју област је
поново размотрали и дефинисали.

2.7. Стручна процена стања животне средине за приоритетне области кроз
израду техничких извештаја

Дана 20.10.2010. године у просторијама Културног центра Шабац, одржан је састанак
Радне групе уз присуство шире јавности, представника локалних јавних гласила (штампе и ТВ)
и појединих чланова КТ ЛЕАП-а. На састанку Радне групе су руководиоци техничких тимова
презентирали техничке извештаје свако за своју област и то:

 постојеће стање и општим карактеристике животне средине;
 квалитет ваздуха;
 воде (водни ресурси, отпадне воде, водоснабдевање);
 земљиште;
 управљање отпадом;
 букa;
 јонизујуће и нејонизујуће зрачење;
 инфраструктура и енергетска ефикасност;
 биодиверзитет; зелене површине.
 еколошко образовање и информисање.

Задатак техничких тимова био је да у складу са упутствима добијеним од руководиоца
ЛЕАП-а и стручног консултанта, припреме стручне, техничке извештаје за сваку од
приоритетних области. Извештаји су се састојали од прегледа стања у прошлости, описа
садашњег стања, статистичких података, закључака и препорука. На основу техничких
извештаја су дефинисани циљеви ЛЕАП-а града Шапца који су коначно усаглашени и усвојени
на састанку Радне групе, а потом путем локалних медија представљени широј јавности. Са
овим је завршена II фаза у процесу израде ЛЕАП-а Града Шапца.

2.8. Други семинар за фазу израде акционих планова

Срце ЛЕАП-а су циљеви, задаци и акције за отклањање највећих проблема животне
средине, па је израда акционих планова за сваку приоритетну област, који ће бити саставни део
Акционог плана КЉУЧНА ФАЗА Локалног еколошког акционог плана. У просторијама
градске управе 01.11.2010. године, стручни консултант за процес израде ЛЕАП-а Града Шапца
одржао је за руководиоце Техничких тимова Други припремни семинар за израду акционих
планова и одређивање приоритета у реализацији акционих планова
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2.9. Израда акционог плана

Од момента одржавања другог припремног семинара, уследила је реализација III фазе у
изради ЛЕАП-а кoja је обухватила следеће активности:

 израду акционих планова за приоритетне области и
 одређивање приоритета у реализацији акционих планова.
У складу са циљевима који су раније дефинисани у техничким извештајима, утврђене су

активности које је неопходно предузети како би се достигли циљеви или бар покренуо поступак
за њихово достизање. Акциони план је припремљен за период од десет година стим што би се
након пет година, извршила његова ревизија и израда ажурираних акционих планова за наредни
период.

За сваку активност је дат кратак опис, очекивани резултати, партнери који ће
учествовати у спровођењу, назнака о институцији или организацији која је одговорна за
спровођење активности, оквирни временски рок за извршење, процена буџета и потенцијални
извори финансирања. Тамо где је то било потребно, дати су додатни коментари или појашњења.
Ако у неким случајевима није било могуће проценити временски рок или оквирни буџет, то је
остављено за неку каснију фазу имплементације ЛЕАП-а, када претходне активности буду
реализоване.

Главни задаци техничких тимова у оквиру израде акционих планова, сваки за своју област
су били:

 Да на основу постојеће процене садашњег стања у одређеној области предложе
списак мера које је потребно спровести како би се садашња ситуација унапредила
и, по могућству, довела до стања дефинисаног у визији заједнице,

 Да припреме предлог акција које је могуће спровести да би се даља деградација
стања у одређеној области зауставила,

 Да дефинишу друге активности, које не проистичу директно из визије заједнице
односно анализе постојећег стања, а које је по мишљењу ТТ могуће спровести у
одређеној области како би се стање унапредило,

 Да презентују шири предлог акција члановима РГ, и по усаглашавању акција
изврши детаљну разраду усвојених акција,

 Да презентују детаљно разрађени предлог акција члановима РГ и јавности (на
одговарајући начин), одговоре на њихове примедбе и коментаре и

 Да сачине финалну верзију акционог плана за усвајање.
Ово је значило да је до краја реализације III фазе Радна група морала да одржи још два

састанка. Први пут у циљу усаглашавања предлога акционих планова донетих од стране
Техничких тимова и други пут ради усвајања финалне верзије акционих планова од стране
Радне групе. Након јавне презентације Акционог плана која је извршена 09. фебруара 2011.
године и усвајања финалне верзије окончане су ингеренције Радне групе, а по давању
сагласности на финалну верзију од стране КТ-а, остале су активности на доношењу Одлуке о
усвајању ЛЕАП-а града Шапца од стране Скупштине Града и коначном форматирању-
припреми за штампу и штампању ЛЕАП-а.

2.10. Пратеће активности у току процеса израде ЛЕАП-а

Током процеса израде ЛЕАП-а Града Шапца реализовано је и неколико активности, које
су спровођене перманентно. Наводимо неке од најважнијих реализованих активности:

 информисање и подизање јавне свести - у том циљу припремљене су информативне
емисије на локалној телевизији (на самом почетку пројекта), успостављена је
сарадња са локалним медијима (све релевантне информације о току ЛЕАП процеса
објављиване су путем локалних медија чији представници су укључени у састав
Радне групе и Техничких тимова),

 организација радних састанака са учесницима на пројекту и грађанима у сарадњи са
НВО,

 обилазак месних заједница и упознавање са реализацијом пројекта.
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3. ОПШТИ УСЛОВИ ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

3.1. Општи услови

3.1.1. Положај и величина

Град Шабац се налази у Западној Србији, припада Региону Шумадије и Западне Србије
(Закон о регионалном развоју) и у саставу је Мачванског округа. Мањи део територије Града је
и у погранично подручје, јер се граничи  са Босном и Херцеговином.

Слика 1. – Административна територија града Шапца

Територија Града обухвата делове следећих географских целина: равничарске Мачве,
брежуљкасте Поцерине и Посавине и планине Цер. Североисточним делом ове територије
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протиче река Сава, дужином од око 38 km, која представља границу према АП Војводна
(граница претежно иде матицом реке). Западним делом територије протиче река Дрина, у
дужини од око 3,5 km. Најкраћа веза са БиХ се остварује преко друмских мостова на Дрини,
код Бадовинаца и Лознице, а са Војводином преко два моста код Шапца (друмског и
железничког), друмског и пешачког моста код Сремске и Мачванске Митровице.

Слика 2. - Територија града Шапца

Територију града Шапца чине сва насељена места, односно подручја катастарских
општина која улазе у састав ове јединице локалне самоуправе (Закон о територијалној
организацији РС). Град Шабац има 49 катастарских општина и 52 насеља, са укупно 122.893
становника. Укупна површина територије Града износи 795,3 km2.
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Градско седиште-Шабац се налази у источном делу територије Града, на десној обали
Саве, 103 км узводно од Београда, на надморској висини од око 80 метара. Шабац је насеље
градског карактера, које има 55.163 становника, а заједно са пет приградских насеља, са којима
чини јединствену урбану и функционалну целину Шабац има 75.339 становника.

Позиција градског седишта-Шапца у оквиру саобраћајне мреже Србије изузетно је
повољна. Од Коридора X је удаљен око 30 km, а на удаљености од 70-80 км се налазе: Београд
и Нови Сад и Бијељина и Тузла. Суседни градови Ваљево, Лозница и Сремска Митровица су
још ближи. У непосредној близини Града се налазе саобраћајнице међународног и републичког
значаја.

Основне карактеристике које детерминишу вредност географског положаја града
Шапца су контактност између две макрорегије панонске и планинске, транзитност између
средишње Србије, Војводине и Босне и Херцеговине и проходност терена, што омогућује добру
комуникативност овог простора.

3.2. Природни чиниоци

3.2.1. Климатске карактеристике

Општи показатељи

Територију града Шапца карактерише умерено континентална клима. Опште
климатске прилике модификују специфични локални утицаји, пре свега морфолошке одлике
(амфитеатрална отвореност према северу, мале висине и др.). Са југа из планинског подручја
продиру утицаји влажније висинске климе, тј. планинског варијетета умерено континенталне
климе, а са севера преко сремске равнице продиру утицаји сувље панонске континенталне
климе. У Мачви преовлађује умерено континентална клима слична клими Војводине, док је на
таласастом терену Посавине и Поцерине ова клима нешто влажнија због орографских утицаја.

Температура ваздуха је један од најважнијих показтеља климатских карктеристика од
којих зависе и остали елементи климе.

Лети су температуре углавном уједначене у целом подручју, док су зимске температуре
нешто блаже у Посавини и Поцерини, што се објашњава нешто слабијим утицајима из
Панонске низије и евентуално слабим продором топлијих ваздушних маса из Медитерана.

Табела 1. - Средње месечне и средње годишње температуре у оC, 1961-2008.
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Амплитуда Год. просек

0.3 2.3 6.7 11.6 16.7 20.0 21.7 21.2 16.6 11.7 6.1 1.3 21.4 11.3
Извор: РХЗ, Метеоролошки годишњаци 1

Средња годишња вредност температуре ваздуха у посматраном периоду износила је
11.3ºC. Највиша средња месечна вредност је у јулу 21,7 ºC, а најнижа у јануару 0,3ºC, тако да
амплитуда између највише и најниже средње месечне температуре износи 21,4ºC.

Падавине су углавном равномерно распоређене током године са максимумом крајем
пролећа и почетком лета. У равничарској Мачви због веће брзине ветра и бржег прелажења
облака, излучи се мања количина падавина него у брдско-брежуљкастој Поцерини. Према
агроклиматском рејонирању услова влажења за потребе пољопривреде, Мачва спада у
недовољно влажна подручја. У погледу просечних месечних вредности у Шапцу (1961-2007.),
максимум падавина се јавља у јуну, са средњом месечном вредношћу 78,2 mm и јулу 64,2mm.
Минимум падавина се јавља у фебруару (41,9 mm) и јануару (46,4 mm).

Табела 2. - Средње месечне и годишње висине падавина у mm, за Шабац, у периоду 1961-2007.
Станица I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. просек
Шабац 46.4 41.9 43.0 53.2 62.1 78.2 64.2 62.2 54.5 54.2 62.3 60.7 681.3

Извор: РХЗ, Метеоролошки годишњаци 1
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Влажност ваздуха је веома важан климатски елемент. На основу садржаја водене паре
у ваздуху и степена засићености ваздуха воденом паром, може се закључити о кондензацији
водене паре тј. о стварању магле, облака, кише и снега.

Средња годишња релативна влажност у Шапцу износи 79,5%. Годишње колебање
износи 12,6%. Релативна влажност расте од априла до децембра. Највеће средње вредности су у
децембру (86,6%) и јануару (85,6%). Висока релативна влажност у овим месецима се јавља као
последица падавина које се излучују у виду кише и снега, и ниских температура. Најниже
вредности релативне влажности  су у априлу (74,0%) и мају (74,7%).

Облачност тј. покривеност неба облацима је други важан фактор који поред висине
сунца одређује дужину трајања сунчевог сјаја. Она је значајан регулатор топлотних односа и
директно утиче на осунчавање и радијацију. Изражава се у десетинама видљивог неба или
процентима.

Средња годишња вредност облачности износи 5,3, што значи да је у посматраном
периоду, просечно више од ½ неба било покривено облацима. Најведрији месец је август
(просечна облачност 3,4), а најтмурнији децембар (просечна облачност 7,2). Разлика између
просечно најведријег и најоблачнијег месеца износи 3,8.

Инсолација је важан климатски елемент који утиче на температуру земљишта и
ваздуха, а од посебног је значаја за вегетацију и здравље људи. Метеоролошка Станица у
Сремској Митровици најбоље репрезентује ове климатске прилике у равничарском делу
територије Града Шапца, а станица у Лозници приказује стање у вишим деловима Поцерине.
Просечно трајање сунчевог сјаја у периоду 1961-2008. године у Лозници износи 1987,2 часа
годишње или 5,4 часа дневно, а у Сремској Митровици у периоду 1991-2008.године, 2095,4
часа или 5,7 часова дневно.

Ветрови су одређени положајем и кретањем циклона и антициклона, карактеристикама
рељефа, као и загревањем и хлађењем тла. Територија града Шапца је отворена према северу,
западу и истоку, те су ветрови из тих праваца најчешћи. У годишњем просеку, најзаступљенији
ветрови у Шапцу су из северозападног (184‰) и југоисточног (148‰) правца. Најмању честину
има ветар из јужног (36‰) и северног (63‰) правца. Честина тишина износи 274‰. На
територији Града су заступљени претежно ветрови слабе јачине али се повремено јављају и
јаки и олујни ветрови. Средњи број дана са јаким ветром преко 6 бофора у Шапцу износи 6,6, а
са олујним ветром, јачине преко 8 бофора 1,8 дана.

Слика 3. - Ружа ветрова у Шапцу за период 1949-1975. године

Снежни покривач има улогу термоизолатора који штити озиме усеве од мразева. Он је
значајан акумулатор влаге, који користи биљкама у сувим пролећним данима. Шабац има
просечно годишње 29,3 дана са снежним покривачем.

Снег се у Шапцу јавља у периоду октобар-април. Зими га има највише али није реткост
ни у пролећним месецима, у марту просечно 4,5 дана и априлу просечно 0,3 дана. Просечан
број дана са снежним падавинама износи 22,1 дан. У Шапцу је просечно највише дана са
снежним падавинама у јануару (4,5 дана) и децембру (4,1 дан).
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3.2.2. Рељеф и геолошки састав

По својим морфолошким карактеристикама подручје града Шапца се одликује
равничарским и валовито-брежуљкастим теренима. Издваја се брдовито-планинска целина
Цера, брежуљкаста Поцерина и Посавина и равничарска Мачва. Планина Цер и Поцерина
представљају део јужног обода, а Мачва део дна некадашњег Панонског басена. Највиша тачка
има коту 687 м.н.в. и налази се на Церу, у атару села Десић. Најнижа тачка има коту 76 м.н.в. и
налази се у приобалном делу реке Саве у североисточном делу територије Града.

Мачва представља велику макроплавину, коју је изградила река Дрина на ушћу у Саву.
Млађом ерозијом и развитком рецентних сливова Мачва се трансформисала у ерозивну
флувио- денудациону површ. У рељефу Мачве се издвајају велике алувијалне равни, по ободу,
створене акумулативним деловањем Дрине и Саве, које по постанку представљају најмлађе и
топографски, најниже терене. Изнад алувијалних равни незнатно се издиже пространа
акумулативна мачванска равница, у чијем се слабо расчлањеном рељефу издвајају благо
издигнуте акумулативне терасе, између којих су микродепресије или напуштена корита Дрине
и Саве.

Морфолошку границу према Шабачкој Посавини и Поцерини чини Мачвански одсек,
који се према североистоку у Посавини наставља у Посавски одсек и одваја дно од јужног
обода Панонског басена.

Шабачку Посавину и Поцерину чини ниско и заталасано земљиште нагнуто ка
североистоку. Брежуљкаст рељеф се састоји од степенасто поређаних речно- денудационих
површи изнад којих се уздиже ниска острвска планина Цер. Те површи су рашчлањене на низ
паралелних греда правца југозапад-североисток, које чине развођа између притока Саве. Изнад
Мачванског одсека је Посавско-поцерски прегиб, који одваја јужну вишу Поцерину од северне
ниже Посавине.

Северни најнижи део Шабачке Посавине представља акумулативна тераса Саве, која
орографски припада дну Сремско-мачванске депресије. Према југу, преко Посавског одсека,
она прелази у Добравско- думачку површ, а ова преко Посавско- поцерског прегиба на југу
прелази у Посавско- поцерску површ. Добравско- думачка површ се састоји од широких
заравни, а виши брежуљкасти део Посавине и Поцерине, који представља остатке Посавско-
поцерске површи, одликује се ерозивним гредама и гредицама. Обе површи су испресецане
речним долинама које имају композитни изглед.

Шабачка Поцерина представљена је Цером и побрђем у његовој северној подгорини.
Побрђе је састављено од површи и речних долина, благо нагнуто према североистоку у правцу
отицања водотокова. Брдско- планинска зона Поцерине  захвата делове Цера.

Цер (687м) представља острвску планину у јужном ободу Панонског басена. Настао је
интрузијом гранита унутар зоне разламања вишег реда, која раздваја пределе различитог
геолошког развитка – динарску област и панонску депресију. Пружа се углавном упореднички,
око 25 km, елипсастог је облика и спада у ниже планине.

Геолошки састав

Мачванска равница се углавном састоји од квартарно-језерских и језерско- речних
наслага, шљункова и пескова, а са хидрогеолошког аспекта је посебно значајан алувијални
нанос реке Дрине (шљунак) депонован на читавом простору Мачве.

У Шабачкој Посавини најстарије стене представљају шкриљци, тријаски кредни
кречњаци, а највеће распрострањење имају панонско- понтијски седименти. Поред реке Саве и
у доњим токовима и речним проширењима Добраве и Думаче и њихових притока налазе се
алувијални речни наноси. Побрђе Шабачке Поцерине састављено је од шкриљаца, гранита,
кречњака и мање од неогених седимената. Планинско било Цера изграђено је од гранита.



19

3.2.3. Хидрологија

За сагледавање хидролошких карактеристика територије града Шапца, коришћени су
подаци за шире подручје и географске целине (Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина), којима
територија Града припада.

Површинске воде

Најзначајнији водотоци на подручју Града су велике реке Сава и Дрина. Река Сава са
овог подручја прима мање водотоке бујичног карактера: Јерез, Мутник, Бела Река, Думача,
Добрава. Хидрографска мрежа гравитира према реци Сави. Мачва и Посавина имају велике
количине тзв. транзитних вода, а мале количине домицилних вода. Богатство домицилних
површинслих вода карактеристично је за подручје Поцерине и Посавине, а подземних за
подручје Мачве. Насипи, мреже канала, замочварене депресије указују да су нижи терени
угрожени поплавама. Површинска хидрографија Мачве је значајно измењена мелиорацијама.

Река Сава (945km) протиче североисточним делом подручја града Шапца и представља
границу према АП Војводина у дужини од око 38 km. Сава је значајна пловна река, а њена
дужина у Србији износи 206,5 km. У прошлости је Сава, на територији Мачве плавила велико
пространство, па су ради одбране од поплава изграђени одбрамбени насипи узводно од Шапца
до ушћа Дрине у Саву и низводно од Шапца од Мрђеновца до Драгојевца (општина
Владимирци), тако да је знатно измењена првобитна природна средина. У Саву се на овом
простору са десне стране улива река Дрина и више мањих притока: Јерез, Мутник, а низводно
од Шапца Думача и Добрава.

Корито Саве није уједначене дубине и ширине. Највећу ширину Сава достиже код
Мишарске аде, код Шапца (750m) и код Шапца (650m). Корито Саве је најуже код Хртковаца
(175m). Дубина корита Саве повећава се идући узводно, тако да код села Хртковци износи 16m,
код Сремске Митровице 19m, а код села Поповаче узводно од Сремске Митровице 22-28m.
Највећа дубина од 28m измерена је низводно од ушћа Дрине. Просечан водостај Саве код
Шапца износи 155,6 cm. Просечан месечни водостај је највиши у априлу и износи 279 cm, а
најнижи у августу 11 cm. Апсолутно најнижи водостај забележен је 19.08.2003. године (-116
cm), а апсолутно највиши 25.03.1981. године, када је износио 590 cm.

Слика 4. - Река Сава код Шапца

Река Дрина (346 km) је највећа притока Саве и већим делом је гранична река између
Србије и Босне и Херцеговине. Дрина носи велике количине песка, шљунка и другог
материјала од којег ствара бројне спрудове и острва (аде), па је њен доњи ток сав у меандрима
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и рукавцима. Река меандрира и мења корито, па се њеним ерозивним дејством део земљишта у
западном делу подручја града Шапца, нашао на левој обали реке, па река Дрина не представља
западну границу територије града Шапца.

У доњем току, Дрина је у геолошкој прошлости, акумулативним наносом изградила,
мачванско-семберијску макроплавину. Дрина је у доњем току широка до 200м, а дубока од 1,0
– 6,0м. Просечан годишњи водостај Дрине у профилу Радаљ износи 187,4 cm. Средњи месечни
водостај је највиши у априлу 247 cm, а најнижи у августу 126 cm. Апсолутно минимални
водостај Дрине у наведеном периоду забележен је  08.10.2006. године и  износио је  47 cm.
Апсолутно максимални водостај је био 18.11.1979. године и износио је 609 cm. Просечан
годишњи протицај код Радља износи 341,9 m3/sek.  Највећи средњи протицај је у априлу 588
m3/sek, а најмањи у августу 127 m3/sek.  Најмањи протицај Дрине код Радља био је  03.08.1990.
године ( 39 m3/sek), а највећи 18.11.1979.године (3480 m3/sek).

Језера су малобројна и углавном су настала после напуштња површинских копова
шљунка. Таква језера се налазе у Табановићу, Дуваништу, Штитару и Мишару.

Подземне воде

На подручју Града постоји више типова изданских вода, са великим резервама, у
различитим геолошким срединама (у алувијуму, неогеним седиментима и у чврстим стенама),
које се могу користити за водоснабдевање насеља и у пољопривреди. Главни аквифери
подземних пијаћих вода су алувијални седименти Дрине и Саве. Резерве подземних вода
превазилазе потребе овог подручја, па би у будућности могле имати велики значај за
водоснабдевање оних простора и насеља, који не располажу довољним количинама воде за
пиће; Водопривредном основом Србије подручје Мачве је означено као извориште
висококвалитетних вода, за потребе водоснабдевања ширих подручја и изградњу регионалних и
међурегионалних водоводних система.

Фреатска издан Мачве је формирана у песковито-шљунковитим наслагама чија дебљина
у појединим деловима премашује и 80 m (у Бадовинцима износи 162 m), а то је најчешће у
близини реке Дрине. Идући од запада према истоку, дебљина водоносног слоја се смањује.
Прихрањивање издани се врши углавном од падавина и то 68%, 24% од Дрине и Саве, и 8% од
бочног дотицања из Поцерине.

Фреатска издан Мачве је просечно на дубинама 2-5 m. У летњим месецима дубина
нивоа издани се повећава на 7 m. Oстали делови територије града Шапца који се налазе на
већим висинама имају мањих или већих проблема са фреатском издани тако да се на њих у тим
деловима може наићи на дубинама већим и од 30 метара, што се посебно односи на више
делове Поцерине.

Геотермалне воде

Простор Мачве налази се у подручју геотермалне аномалије Србије која је јужни део
геотермалне аномалије Панонског басена, што имплицира и велики број налазишта термалних,
термоминералних и минералних вода. Доказано је присуство геотермалних вода у тријаским
кречњацима,  температуре од 750C. Дебљина овог резервоара је између 500 и 1000 m.
Применом најновије технологије за експлоатацију  територија града Шапца може постати зона
лако доступног енергетског потенцијала, чија експлоатација и употреба  нема никаве еколошке
последице.

На територији града Шапца термалне и термоминералне воде су откривене Мачванском
Причиновићу, Белој Реци и Радовашници у којој је некада постојала и бања у долини
Врбовачке реке. Ово је неуређена, замрла бања, која је коришћена за лечење реуматских
обољења. Издашност извора износи 0,4 l/s а температура воде је 16 ºC.

3.2.4. Биогеографске карактеристике

Подручје Града Шапца је сврстано у панонску биљногеографску зону и рашчлањено на
три рељефно различита дела: ниску Мачву, брежуљкасто-брдовиту Шабачку Посавину и
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Поцерину и планину Цер, у којима се издваја посебна вегетација. Флора овог подручја се
повезује са земљиштем и подељена је на: вегетацију шума, вегетацију мочвара и вегетацију
ливада и пашњака. Под утицајем човека највећи део терена је претворен у пољопривредно
земљиште, чиме су смањене површине по типичним биоценозама - примарних шумских и
ливадских заједница.

У Мачви садашњу аутохтону шумску вегетацију карактеришу различите фитоценозе. У
северном делу су заступљене шуме топола и врба, у централном лужњака и граба, а у јужном
делу Мачве шуме храста сладуна и цера. Са порастом надморске висине од севера према југу,
односно ка Поцерини и Церу, повећава се шумовитост, богатство и сложеност шумских
екосистема.

Фауна Мачве, Посавине и Поцерине припада панонском фаунистичком региону у коме
живе средњеевропске и степске животиње. Са смањивањем шумског покривача опада и број
животињских врста. Називи неких од њих су уграђени у топониме насеља на територији града
Шапца: Јеленча, Мишар, Жабар, Змињак, Рибари, Врањска. Најважнији представници
животињског света су: лисица, зец, јазавац, вук, видра, ласица, срна, јелен, кртица, јеж, дивља
свиња, хрчак, европска текуница, пацови, мишеви, обичан твор, волухарица и други.
Карактеристичне врсте птица су: врабац, велика сеница, сива сеница, црна врана, сива врана,
гавран, бела рода, детлић, јастреб мишар, сврака, чавка, сива жуна, пругасти детлић, чворак,
црноглава грмуша, црни кос, жути кос, дивљи голуб, гугутка, пољска шева, кукавица,
препелица, пољска јаребица, фазан, сова, креја, кобац и друге.

Карактеристичне врсте водоземаца и гмизаваца су: барска корњача, шумска жаба, жаба
крекетуша, даждерњак, мрмољак, слепић, шумски гуштер, зидни гуштер, змија белоушка и друге.

Рибљу фауну представљају: шаран, штука, караш, смуђ, кечига, сом и друге.
Свет инсеката је веома разноврстан, и ако је проређен због примене агрохемијских

средстава.
Стално сужавање и мењање природних станишта услед крчења шума, мелиорација и

исушивања мочвара, хемизације пољопривреде и друге људске активности, знатно су
проредили неке врсте животиња и биљака.

3.2.5. Педолошке карактеристике

На подручју Шапца и околине заступљени су следећи педолошки типови земљишта: са
својим варијететима: чернозем, ливадска црница, ритска црница, алувијум, гајњаче, мочварно
глејно земљиште, минерално барско земљиште и параподзол.

Све ове врсте земљишта условљене су геоморфолошким,  геолошким и хидролошким
приликама. Заступљени типови земљишта пружају одличну основу за развој пољопривредне
производње, нарочито у Мачви.

На неким педолошким типовима и варијететима земљишта због нерегулисаног воденог
режима дошло је до процеса забаривања (деградације). На овим површинама неопходно је
предузети мере санације путем регулације водног режима пре свега одводњавањем, како би се
одклонио узрок даљег погоршања производног својства земљишта.

Све интензивнија пољопривредна произвдња доводи до нерационалне експлоатације
плодног земљишта, а самим тим утиче на квалитет човекове животне средине. Претерано
хемијско третирање земљишта, путем пестицида и вештачких ђубрива доводи до поремећаја у
физичком, хемијском и микробиолошком карактеру земљишта.

3.2.6. Заштићенa природнa добра

На територији града Шапца се налазе следећа заштићена природна добра:
1. Меморијални природни споменик „Прњавор“, у КО Прњавор, на површини од 0,3053 ha;
2. Комплекс манастира Радовашница, у КО Радовашница, на површини од 53, 9251 ha;

Манастир је заштићен као непокретно културно добро, а под заштиту је стављена и његова
околина;

3. Споменик природе: Липа у Шапцу;
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Простор планине Цер идентификован је као међународно значајно подручје за птице
(Important Bird Area- IBA). Представља једно од 42 IBA подручја у Србији, са површином од
око 10.000ха. Препорука је да се на овом простору максимално очувају површине, које су у
функцији очувања станишта фауне птица (шумске површине, вегетација на међама
пољопривредних површина и др.). Град Шабац обухвата и мали део IBA Доње Подриње, на
чијој територији се простире једино гнездилиште мале чигре у Србији.

Долина реке Саве представља један од центара биодиверзитета у Србији. И ако на
десној обали реке, на територији града Шапца, нису индетификована еколошки значајна
подручја. Треба обратити пажњу на планску изградњу, посебно индустријских објеката, јер се у
непосредној близини, на левој обали Саве, налазе познати еколошки веома значајни комплекси
Обедска бара и Каракуша.

3.3. Становништво и насеља

Територија града Шапца је веома рано била насељена, још у млађем каменом добу.
Насеље није имало већи значај током историје све до доласка турака на ово покдручје. У том
периоду за насеље на овом месту се користи топоним ``Заслон``. Током XV  века турци, на
обали реке Саве, започињу изградњу тврђаве која је имала за циљ да заштити северне границе
турске царевине. Данашње име града највероватније је настало од речи Сава: Сава-Савац-
Шабац, мада то никада није научно доказано. Насеље добија већи значај после Првог српског
устанка 1804. године кда се у близини Шпца у месту Мишар одиграла чувема Мишарска битка.
Шабац прави препород доживљава тек после Другог српског устанка када је са њим управљао
15 година, веома просвећен, Јеврем Обреновић који је орјентални Шабац почео да приближава
европским вредностима.

Слика 5. - Гравира Шапца из 1527. године
(Извор: Историјски архив, Шабац)

У то време Шабац постаје ``Прва варош Србије`` у којем се у Србији по први пут
појављује клавир, фијакер, застакљен прозор, метални кревет, а међу првима Шабац добија
болницу, апотеку, основну школу, гимназију, музичко друштво, касарну, кафане, прве
позоришне представе.
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Због овако динамичног развоја, у сваком  погледу, Шабац ускоро добија епитет „`Мали
Париз“. На жалост после првог светског рата број становника Шапца бива преполовљен са
14.000 на 7.000, а због великог страдања Град добија три јединствена ордена: Француски ратни
крст са палмом (1920.), Чехословачки Ратни крст (1925.) и Карађорђеву звезду. Данас се у
центру града налази мермерно спомен обележје са сва три одликовања града. Ништа мање
шабац није страдао ни у Другом светском рату, а све то је оставило трага и у каснијем
пслератном развоју Шапца чији су житељи поново већину објеката морали да граде изнова.

Становништво града Шапца представља значајан развојни потенцијал изражен као
радна снага и као тржиште, односно потрошачки чинилац. Вредност овог потенцијала
условљен  је укупним бројем становника, биолошком, економском, квалификационом и другим
структурама становништва, карактеристикама домаћинстава и запослености и размештајем на
подручју Града. Према резултатима пописа 2002. године Град Шабац  је  имао 122.893
становника, а просечна густина насељености је износила: 154,5ст./км2. Становништво је
неравномерно распоређено на подручју Града. Највећу густину насељености имају градска и
приградске катастарске општине, као и подручја  катастарских општина дуж магистралног пута
(Шабац-Лозница) и регионалног пута (Шабац- Богатић).

Табела 3. - Градско, приградско и сеоско у укупном становништву града Шапца
Нaсeљe 2002. г. %

Градско насеље 55.163 44,88
Приградска насеља 20.176 16,42
Сеоска насеља 47.554 38,70
УКУПНO 122.893 100,00

Извор: Републички завод за статистику

Број домаћинстава на територији града је у сталном порасту и по попису из 2002.
године њихов број износи 40.303 у односу на 37.635 који је забележен на попису 1991. године.

Становништво града Шапца живи у 52 насеља: Бела Река, Богосавац, Бојић, Букор,
Варна, Волујац, Горња Врањска, Грушић, Двориште, Десић, Добрић, Дреновац, Дуваниште,
Жабар, Заблаће, Змињак, Јевремовац, Јеленча, Корман, Криваја, Липолист, Мала Врањска,
Мајур, Маови, Мачвански Причиновић, Метлић, Милошевац, Миокус, Мишар, Мрђеновац,
Накучани, Орашац, Орид, Петковица, Петловача, Поцерски Метковић, Поцерски Причиновић,
Предворица, Прњавор, Радовашница, Рибари, Румска, Синошевић, Скрађани, Слатина,
Слепчевић, Табановић, Церовац, Цуљковић, Шабац, Шеварице и Штитар.

Слика 6. - Шабац
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Градско насеље је по попису из 2002. године имао 55.163 становника, представљајићи
привредни, културни, саобраћајни, просветни и здравствени центар суседних општина као што
су Богатић, Владимирци и Коцељева. Шабац је истовремено и центар за околна насеља која му
непосредно гравитирају, укључујући и насеље Кленак, које административно припада општини
Рума.

Шабац је смештен на тромеђи равничарске Мачве и брежуљкасте Поцерине и Посавине,
на десној обале Саве. Највећи је град западне Србије, а после Београда, други у српској
Посавини.

3.4. Привреда

Обележја привредног развоја града Шапца динамичност и позитиван друштвени
производ. Позитивна кретања у привреди рзултат су традиционално развијеног предузетништва
са трговачким наслеђем, дуге традиције у индустријској производњи, великог броја успешно
приватизованих предузећа, као и присуство страних инвеститора.

На подручју града Шапца број предузећа по облицима својине је следећи: приватна
предузећа 966 (93,2%), државна 16 (1,5%), мешовита 44 (4,2%), задруге 54 (5,2%), јавна
предузећа 11 (1,1%), а два предузећа су представништва страних правних лица.

Табела 4. - Број запослених по секторима делатности у граду Шапцу
Делатност Број запослених

Друге комуналне, друштвене и личне услуге 645
Здравствени и социјални рад 2.391
Образовање 1.960
Државна управа и социјално осигурање 947
Послови са некретнинама, изнајмљивање 643
Финансијско посредовање 239
Саобраћај, складиштење и везе 2.360
Хотели и ресторани 85
Трговина на велико и мало, оправка 3.268
Грађевинарство 1.018
Производња електричне енергије, гаса и воде 482
Прерађивачка индустрија 5.091
Вађење руда и камена 78
Рибарство 5
Пољопривреда, шумарство и водопривреда 332
Предузетници и запослени код њих и лица која самостално
обављају делатност 7.384

УКУПНО 26.928
Извор: Републички завод за статистику, март 2010. године

Град Шабац има 4.500 привредних друштава, а од тога 3.200 су предузетници. Највише
су заступљена мала предузећа/радње (94,6%). Учешће предузећа средње величине износи 4,2%,
а великих предузећа 1,2%. Приватно власништво је доминантан облик својине.

Најважнији страни инвеститори су: US Steel, Aliance One Tobacco, Interex, Stada, Alas
International, Intercell, Mercator.

Народни доходак по глави становника (обрачунат без ПДВ) за 2005. годину на нивоу
града Шапца је за 27,3% већи од републичког нивоа. У структури народног дохотка највећи
удео имају следеће делатности: прерађивачка индустрија (54,48%), трговина (17,95%),
пољопривреда (15,97%), саобраћај, складиштење и везе (5,84%), грађевинарство (2,06%),
некретнине (1,46%) и др. Најразвијеније привредне гране су: хемијска, фармацеутска,
металопрерађивачка, машинска и  прехрамбена индустрија, грађевинарство и индустрија
грађевинскиг материјала и дрвопрерађивачка и тапетарска индустрија. Финансијске услуге
пружа 30 домаћих и страних банака.
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Извор података: Републички завод за статистику-Одељење у Шапцу;
Национална служба за запошљавање – Филијала Шабац.

Просечна бруто и нето зараде на територији града Шапца за март 2010. год. износи
46.148,00 дин., односно 33.097,00 дин., што је за 2,2%,односно 2,5% мање од републичког
просека.

Основна окосница развоја привреде града Шапца у будућности заснована је на
активирању северозападне радне зоне. Северозападна радна зона обухвата простор од око
921ha, од чега је око 600 ha у поседу града Шапца

3.4.1. Индустрија

Доминантне индустријске гране у привредној активности су: хемијска индустрија,
фармацеутска индустрија, металопрерађивачка индустрија, машинска индустрија,
грађевинарство, индустрија грађевинског материјала, дрвопрерађивачка, тапетарска
индустрија, текстилна индустрија и графичка индустрија.

Шабац представља град са веома развијеном индустријом. Основу индустријског
комплекса чини фабрички комплекс “ЗОРКА”, који се тренутно налази у процесу
приватизације, а састоји се од мноштва постројења хемијске, металне и фармацеутске
индустрије.

Слика 7. - Индустријски комплекс „Зорка“
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Добро је развијена и индустрија прераде поврћа, воћа, меса и млека. Ови индустријски
објекти стварају данас веома велике проблеме у даљој урбанизацији града. Поред буке и дима,
као и негативних последица теретног промета сировина ови објекти немају могућност даљег
ширења и утичу на квалитет животне средине.

Постојећи крупни индустријски  капацитети  су сфере хемијске индустрије, црне и
обојене металургије, прехрамбене и металопрерађивачке индустрије. Извршена је
приватизација у значајном делу индустријских предузећа и остварени позитивни ефекти: раст
производње и пуна упосленост капацитета и постојеће радне снаге (US Steel Serbia-Beli limovi»,
Koncern- Хемофарм и Zorka-Сolor. Млекара Шабац, Викторија Груп и др.). Формиране су или
делимично формиране (планиране) велике индустријске зоне, које нису у потпуности
изграђене и омогућени су повољни услови за њихово ширење и уношење нових садржаја и
изградњу великих просторних привредних система (индустријских, лучко-индустријских и др.).
Изграђена је крупна инфраструктура (гасовод, електроенергетска, телекомуниокациона,
водопривредна и др.) и могућност прикључења нових потрошача и комуналног опремања
недовољно опремљених подручја. Развијени складишни капацитети, ``Слободне зоне Шабац``,
и других делатности везаних  за саобраћајна чворишта и транзитна подручја, као допунских и
компатибилних делатности са индустријом.

3.4.2. Пољопривреда

Од укупне површине градског подручја (79 497 ha), 59 235 ha, односно 74,5 % чини
обрадиво пољопривредно земљиште (оранице и баште, воћњаци, виногради и ливаде), што са
пашњацима (1 363 ha), чини 76,2 % пољопривредних површина.

Табела 5. - Структура земљишта у граду Шабац (стање 31.12.2004.)

Категорија земљишта Укупна површина
ha ha

Оранице и баште 54 485 54 485
Воћњаци 3 290 3 290

Виногради 227 227
Ливаде 1 233 1 233

Обрадиве површине 59 235 74.5
Пашњаци 1 363 1.7
Рибњаци - -

Трстици и баре 272 0.3
Пољопривредне површине 60 870 76.6

Шумско земљиште 11 402 14.3
Неплодно земљиште 7 225 9.1

Укупна површина 79 497 100
Извор: Мачвански округ у бројкама, Одељење статистике Шабац.

На већем делу територије града Шапца је извршена комасација земљишта. Комасацијом
је извршено укрупњавање поседа, уређена и проширена мрежа пољских (атарских) путева,
делимино је уређена каналска мрежа, изградњом нових и реконструкцијом старих канала.

Велике површине су са квалитетним типовима земљишпта што омогућава високе
приносе уз примену савремених агротехничких мера.

3.5. Саобраћај

На територији града Шапца су заступљена три вида транспорта: друмски, железнички и
речни. Мрежу друмских саобраћајница чине магистрални, регионални, локални и
некатегорисани путеви.
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Слика 8. - Саобраћајна мрежа на територији града Шапца

Табела 6. - Дужина и стање путне мреже у граду Шапцу
магистрални путеви 59,9 km (сви асфалтирани)
регионални путеви 111.4 km (сви асфалтирани)
локални путеви 304,2 km (асфалтирано 207 km)
некатегорисани путеви 2700 km
улице у граду 105 km
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Магистрални путни правци који се укрштају на подручју Општине су М-19 (Београд-
Обреновац-Шабац-Лозница-М.Зворник) и М-21 (Нови Сад-Рума (укрштање са аутопутем)
Шабац- Ваљево- Ужице). Коридор X (аутопут Београд-Загреб, Е-70) се налази на 29 km од
Шапца. Развијена је и мрежа регионалних путева, који повезују територију Града са градовима
и општинама у окружењу.

Подручјем града Шапца пролази регионална железничка пруга Рума- Шабац- Лозница-
М.Зворник- БИХ, са железничком станицом за путнички и теретни саобраћај

Подручје Града је на пловном делу реке Саве и има могућност укључења у речни
саобраћајни систем Србије и Европе. Речни саобраћај се тренутно одвија преко пристаништа
«ЗОРКА», чији се капацитети осим за сопствене потребе користе и за пружање услуга другим
корисницима који у робно-транспортном смислу гравитирају овом пристаништу.

Mеђународни аеродром „Никола Тесла“ је удаљен око 50 km.
Стратешки циљ општине Шабац је изградња ауто-пута Нови Сад-Рума-Шабац-Лозница.

Како је израда генералног пројекта за ову трасу још у току, у границама плана је опредељен
коридор за његову изградњу у ширини од 50 m у којем у планском периоду неће бити
дозвољена било каква изградња објеката. Траса која је предложена овим Планом подразумева
изградњу трећег моста преко Саве у Северној радној зони и иде до раскрснице са М-19 у
Мајуру. Од ове раскрснице одваја се и траса тзв. Друге обилазнице око града која иде између
приградских насеља и првих, контактних села.

Један од капиталних захвата на путној инфраструктури чини и реконструкција
постојећег железничког моста. У циљу обезбеђења пловности реке Саве по међународним
прописима, неопходно је подизање висине конструкције моста за око 40 цм. Приликом
реконструкције могуће је доградити две бочне, друмске траке које ће повезати Шабац и Кленак
и тиме придонети знатном растерећењу саобраћаја између ова два места, као и побољшања у
квалитету кретања и доступности функција.
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4. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈИ
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4.1. Ваздух

4.1.1. Увод

Атмосфера као омотач од смеше гасова око земљине кугле простире се до три хиљаде
километара у висину. Смеша гасова се састоји из 78% азота, 21% кисеоника, 0,9% аргона и
промењивих количина водене паре и угљен-диоксида, на све остале гасове отпада око 0,04%.

Поред тога, значајан параметар у ваздуху представља јонизација. На основу мерења
концентрације и покретљивости јона они се деле на мале покретљиве јона са дијаметром од
0,001-0,003 микрона, средњи јони од 0,003-0,3 микрона у дијаметру и велики јони са већим
димензијма од 0,3 микрона. Мали негативни јони имају позитивна биолошка својства на
организам и карактеристика су чистог ваздуха. Људским дејством и боравком у затвореном
простору драстично се смањује количина негативних јона. Промене количине позитивних јона
код климатских промена изазива осетљивост на временке промене или метеоротропизам.

За биљни и животињски свет најзначајнији је доњи слој атмосфере-тропосфера висине
од 9 до 18 km. У тропосфери се дешавају све метеоролошке појаве које имају утицај на услове
живота и здравље људи

Аерозагађење подразумева присуство гасова и других садржаја у ваздуху који му нису
својствени по природном састваву. Састојци атмосфере у траговима у гасовитом, течном или
чврстом стању могу имати значајан утицај на живи свет и/или на климу.

Непрекидним избацивањем у атмосферу огромних количина загађујућих материја човек
је у знатној мери изменио састав атмосфере изнад густо насељених области. Присуство
загађујућих материја у ваздуху има низ директних и индиректних утицаја на здравље свих
живих бића. У ваздуху се у истом тренутку налази више загађујућих материја и често је могуће
потенцирање дејстава. Загађујуће материје у ваздуху могу деловати у облику у ком се емитију
или као нова једињења настала као резултат физичко-хемијских процеса у атмосфери. Локална
дејства загађујућих материја из ваздуха се огледају у градовима где долази до повећања
просечне температуре, смањења влажности, повећане количине падавина, смањања pH
земљишта и специфичног токсичног дејства сваке материје понаособ.

Значајан извор загађења ваздуха представља и присуство полена биљака које имају
алергена својства(бреза, липа, амброзија и многе друге).

Дејство загађујућих материја из ваздуха на здравље људи може бити акутно и хронично.
Акутна су могућа само при знатно повишеним концентрацијама загађујућих материја.
Хронично дејство загађења ваздуха на људе се може поделити на:

- Надражујуће дејство,
- Алергијско дејство,
- Фиброгено дејство,
- Тератогено дејство,
- Мутагено дејство,
- Канцерогено дејство.
Поред тога загађење утиче на биљни и животињски свет. Познато је да су поуздани

биолошки индикатори загађења број лептира и број лишаја у урбаним срединама.
Потребно је нагласити да само мали део загађујућих материја којом тело буде изложено

буде и апсорбован.  Познато је да одрасли удахну дневно око 20m3 а деца око 5м3 да по
Брауновом закону већина честица од PM2,5 струји напоље,али и да већина честица PM10 бива
прогутанна. Нема никакве сумње да у вредностима загађујућих материја , које су преко
дозвољене границе долази до сигнификантне интерне апсорпиције загађујућих материја. Све
граничне вредности представљају тренутне категорије и велика пажња се посвећује штетним
здравственим ефектима загађујућих материја које су испод дозвољених вредности "low-level
exposure". Због свега тога при анализи стања квалитета ваздуха и процене његовог утицаја на
здравље људи и квалитет животне средине, морамо се руководити начелима предострожности и
најгорег могућег сценарија.

У тренутку писања ЛЕАП-а у Републици Србији су на снази Закон о заштити ваздуха
(Сл. гл. РС бр. 36/09), Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. гл.
РС бр. 11/10).
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4.1.2. Стање квалитета ваздуха на територији Града Шапца

Највећи извор загађења сигурно је индустрија, али се не могу занемарити кућна
ложишта, моторна возила и други чији утицај зависи пре свега од количине и врсте горива.
Посебно треба нагласити да штетан утицај аерозагађења зависи од врсте и капацитета
индустрије, броја моторних возила, броја и густине индивидуалних загађивача и слично. Поред
тога, све значајнији извор загађења ваздуха је загађење поленом, чија количлина представља
незаобилазни индикатор стања квалитета ваздуха.

Извори загађења се могу посматрати и као стационарни и мобилни. А по карактеру
емисије се деле на:

- континуирани,
- дисконтинуирани,
- акцидентни.
Циљ испитивања загађености ваздуха у Шапцу је да се:
- одреде концентрације општих и специфичних штетних материја у ваздуху, како би се

добио увид о степену загађености ваздуха и могле предложити одговарајуће мере за смањење
загађења.

- добијени резултати се пореде са граничним вредностима имисије (ГВИ), које
одређује Закон о заштити од загађивања ваздуха и пратећи прописи.

На територији Града Шапца се спроводи вишегодишњи континуирани мониторинг
квалитета ваздуха на пет мерних места од стране акредитоване и овлашћене лабораторије
Завода за јавно здравље Шабац. У Шапцу постоји и аутоматска мерна станица Агенције за
заштиту животне средине, али се ти резултати могу посматрати само информативно јер
Агенција као орган државне управе није и не може бити акредитована, по међународним
стандардима.

Систематска мерења основних и специфичних загађујућих материја обављају се
континуирано на мерним местима која чине мрежу мерних места. Мерењем се прате
концентрације: сумпордиоксида СО2, азотних оксида NОx, амонијака NH3, хлороводоника,
чађи и таложних материја. Од 2010. године започето је праћење приземног озона О3 и
фракција суспендованих честица PM2,5 и PM10. Мрежа мерних места у граду дефинисана је
на основу следећих критеријума: густине насељености, извора емисије, урбанистичких решења,
начина загревања и намене простора. У зимским месецима правац кретања ветра је од
индустријске зоне ка граду. Локације мерних места су:

- Касарна Церски јунаци,
- Ватрогасни дом,
- Топлана у Бенској бари,
- Амбуланта АТД у Општој болници,
- ЈКП Стари град.
На шеми редним бројевима су приказана мерна места на којима с еврши мониторинг

квалитета ваздуха, а црвеним локације највећих стационарних загађивача.
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Слика 9. - Шематски изглед распореда мерних места и највећих стационарних загађивача

Резултати мониторинга показују да је стање квалитета ваздуха у Шапцу
задовољавајућег квалитета. Током зимских месеци долази до порекорачења ГВИ за чађ, као
последица сагоревања у индивидуалним ложиштима. Побољшање квалитета ваздуха у Шапцу,
на жалост није последица увођења еколошких технологија, већ пада индустријске производње
и престанка рада привредних субјеката који су били највећи загађивачи. Посматрајући уназад
вишегодишњи период, коришћење гаса као енергента првенствено у топланама и већем броју
домаћинстава има дугорочни позитиван утицај на квлаитет ваздуха. За период 2002-2009.
година због великог броја података као референтна година изабрана је 2009. године. Подаци
мониторинга Завода за јавно здравље приказани су у следећој табели годишњих резултата:

Табела 7. - Преглед годишњих резултата највећих стационарних загађивача на појединим мерних
места
Мерна места Ватрогасни

дом АТД Касарна Топлана
Б. Бара

ЈКП
Стари градПараметри

СО2
ГВИ 150µг

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс
15,47 38,69 14,66 51 14,24 40,69 14,27 45,4 16,98 44,15

НОx
ГВИ 150µг

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс
15,98 28,74 13,67 23,76 15,95 28,74 12,78 25,62 18,82 33

НХ3
ГВИ 150µг

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс
12,93 29,81 12,31 30,95 11,79 23,48 10,86 27,46 11,81 32,14

Чађ
ГВИ 50µг

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс
22,74 78,3 19,07 76,6 20,74 78,7 14,17 47 14,51 46,2

Хлороводоник
ГВИ 50µг

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс
5,1 11,1 5,14 11,66 4,67 11,87 4,52 10,98 5,4 11,4

Таложне материје
ГВИ 450µг

Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс Средња Макс
282,93 628,6 147,41 329,39 204,78 356,98

Таложне материје се као параметар раде на три места и за њих је карактеристично
велико варирање у складу са временским условима. Црвеном бојом у табели су означене
вредности које су прелазиле ГВИ (гранична вредност емисије). Прекорачење ГВИ за чађ се
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дешава у зимским месецима због чврстих горива. Из табеле се може приметити да у насељу где
је грејања на гас доминантно, не долази до прекорачења ГВИ за чађ.

Као што је раније напоменуто, највећи проценат загађења потиче од сагоревања
фосилних горива у грејној сезони и саобраћаја. Овом приликом треба напоменути да би
покретање производње, са постојећом технологијом, у деловима некадашњег Х.К.Зорка могло
промени стање показатеља квалитета ваздуха. На територији града постоји неколико значајних
стационарних емитера у ваздух. Највећи емитери су ЈКП Топлана Шабац и USS Steel. Поред
емисије у кванититативном смислу, значај сегмент је и врста полутаната који се испушта. Код
повремених спаљивања пластике и отпадних уља могу стварају се јако токсичне материје, тако
да овај сегмент мора бити у приоритету рада надлежних инспекцијских органа. Пракса
спаљивања стрњишта такође представља емисију штетних продуката у ваздух, а тиме се
уништава значајна количина биомасе.

Стационарни емитери

Као пример је наведен резултат мерења емисије у ЈКП Топлана Шабац, која предстваља
значајног стационарног емитера са једне стране, а са друге резултати показују предности
природног гаса као еколошки најприхватљивијег фосилног горива.

ЈКП „Топлана“ поседује шест котлова и то три на локацији Тркалиште и три у Бенским
Барама. У Бенским Барама су котлови новијег датума (година производње је 2003.), док су
котлови на Тркалишту нешто старији (године производње су 1986, 1991.). Као горива материја
се користе природни гас и мазут.

Мерења емисије гасова извршена су у грејној сезони (октобар, новембар и јануар) 2007,
2008, 2009. године за оба енергента.

У следећим табелама 8. - 12. и сликама 9. и 10. приказани су просечни резултати
добијени испитивањем емисије гасова насталих сагоревањем природног гаса и мазута.

Табела 8. - Просечне количине продуката сагоревања природног гаса у ЈКП „Топлана“ Шабац
за 2007., 2008. и 2009. годину

МЕРНО МЕСТО
ПРОСЕЧНЕ КОЛИЧИНЕ ПРОДУКАТА САГОРЕВАЊА, ппм

2007. 2008. 2009.
CО NОx NО NО2 CО NО NО2 CО NО NО2

БЕНСКЕ БАРЕ Котао 1 3 58 55 3 0 56 5 0 57 4
БЕНСКЕ БАРЕ Котао 2 3 53 49 4 2 44 3 2 44 3
БЕНСКЕ БАРЕ Котао 3 5 52 47 5 4 44 5 4 44 4
ТРКАЛИШТЕ  Котао1 13 76 76 0 6 68 3 0 61 1
ТРКАЛИШТЕ Котао 2 0 81 80 2 0 69 3 0 68 3
ТРКАЛИШТЕ  Котао 3 1 81 78 3 0 70 3 0 70 3

Табела 9. - Просечне количине продуката сагоревања мазута у ЈКП “Топлана“ Шабац за 2007,
2008 и 2009. годину

МЕРНО МЕСТО
ПРОСЕЧНЕ КОЛИЧИНЕ ПРОДУКАТА САГОРЕВАЊА, ппм

2007. 2008. 2009.
CО NОx NО NО2 CО NО NО2 CО NО NО2

БЕНСКЕ БАРЕ Котао 1 1 285 285 0 - - - 1 262 0
БЕНСКЕ БАРЕ Котао 2 1 294 294 0 - - - 0 259 0
БЕНСКЕ БАРЕ Котао 3 - - - - - - - - - -
ТРКАЛИШТЕ Котао1 - - - - - - - 0 337 0
ТРКАЛИШТЕ Котао 2 - - - - 0 320 0 0 319 0
ТРКАЛИШТЕ Котао3 - - - - - - - - - -
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Табела 10. - Процентуални износи угљендиоксида и кисеоника насталих сагоревањем
природног гаса

МЕРНО МЕСТО
ПРОСЕЧНЕ КОЛИЧИНЕ ПРОДУКАТА САГОРЕВАЊА, %

2007. 2008. 2009.
CО2 О2 CО2 О2 CО2 О2

БЕНСКЕ БАРЕ, Котао 1 9,4 4,2 9,7 3,6 9,7 3,6
БЕНСКЕ БАРЕ, Котао 2 9,8 3,8 9,2 4,6 9,1 4,6
БЕНСКЕ БАРЕ, Котао 3 9,3 4,7 9,5 3,9 9,5 3,8
ТРКАЛИШТЕ,  Котао 1 9,3 4,4 8,9 5,1 9,5 3,9
ТРКАЛИШТЕ, Котао 2 9,6 3,9 9,4 4,2 9,3 4,2
ТРКАЛИШТЕ,  Котао3 9,9 3,2 9,5 4,0 9,5 4,0

Табела 11. - Процентуални износи угљендиоксида и кисеоника насталих сагоревањем мазута

МЕРНО МЕСТО
ПРОСЕЧНЕ КОЛИЧИНЕ ПРОДУКАТА САГОРЕВАЊА, %

2007. 2008. 2009.
CО2 О2 CО2 О2 CО2 О2

БЕНСКЕ БАРЕ, Котао 1 12,2 4,7 - - 12,3 4,6
БЕНСКЕ БАРЕ, Котао 2 12,2 4,7 - - 12,3 4,6
БЕНСКЕ БАРЕ, Котао 3 - - - - - -
ТРКАЛИШТЕ,  Котао1 - - - - 12,0 4,4
ТРКАЛИШТЕ, Котао 2 - - 12,6 4,2 12,6 4,3
ТРКАЛИШТЕ,  Котао3 - - - - - -

Слика 10. - Степен корисности прликом сагоревања природног гаса у ЈКП “Топлана“ Шабац

Слика 11. - Степен корисности прликом сагоревања мазута у ЈКП „Топлана“ Шабац
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Мобилни емитери

Као што и приозилази из имена у ову групу спада саобраћај као веома значајан извор
емисије. Поменимо неке податке о саобраћају у Шапцу:

- Број регистрованих возила на подручју Полицијске управе Шабац је око 39.000
- По бројању возила и пројекцији за 2011. годину само у граду Шапцу требало би да

има око 18.211 возила.
- Градских саобраћајница има око 128 km.
- На путу Шабац–Рума у оба путна правца дневно прође 7.629 возила на основу задњег

бројања.
- Највећа градска оптерећења чине раскрснице: Масарикова–Цара Душана, Војводе

Мишића–Косте Абрашевића као и Карађорђева-Поп Лукина-Милоша Поцерца.
- У овом тренутку не постоје валидни подаци за емисије издувних гасова по

категоријама возила,
- Подаци из 1990. год. за Шабац (када су рађена једина мерења ове врсте) су следећи:
- Просечна брзина путовања у Масариковој улици износила је 22 km/h (сада је та

просечна брзина путовања сигурно и нижа због знатно већег броја моторних возила у граду у
односу на период из 1990. год.), а дужина поменуте улице износи 1070 m.

Полен у ваздуху

Полен као загађивач ваздуха се прати у Србији од 2002. године, док на територији Града
Шапца не постоји мониторинг аерополена. Полен у ваздуху се може наћи током целе
вегетацијске сезоне. У том периоду се могу издвојити:

- сезона цветања дрвећа почиње почетком цветања Леске и Јове и траје од фебруара
до почетка маја

- сезона цветања трава траје од маја до друге декаде јула. Поред трава овај период
карактерише период цветања Борова и Липе

- сезона цветања корова траје од друге половине јула до новембра месеца.
Најзначајнији алерген у сезони цветања корова је полен амброзије.

Слика 12. - Утицај полена амброзије на организам
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4.1.3. Утицај аерозагађења на људско здравље

Само аерозагађење се не може сматрати узроком обољевања људи. Најизложенији део
љуског организна загађењу из ваздуха је респираторни систем. Постоји глобални тренд
повећања броја оболелих од болести органа за дисање и ситуација у Шапцу није изузетак. У
настанку болести органа за дисање постоји много удружених фактора и јако је тешко одредити
колико у томе има утицај стање квалитета ваздуха. Чињеница је и да ваздух који садржи
повећан садржај загађујућих материја јако утиче на погоршавање симптома болести органа за
дисање. У протеклом периоду дошло је до значајног повећања броја оболелих од обољења
дисајних органа на територији Града Шапца, што недвосмислено показују подаци Завода за
јавно здравље дати у следећој табели:

Табела 12. - Повећање броја оболелих од обољења дисајних органа на територији Града Шапца у
периоду 2004. – 2009. године

Година Завршна
дијагноза

Место на листи
најчешћих

болести

Број
случајева

Стопа
морбидитета

Болнички
дани

2004. Ј 44.0 7. место 452 1,39 9.063
2005. / / / / /
2006. / / / / /
2007. Ј 44.9 4. место 727 2,5 10.047
2008. Ј 44.9 5. место 623 1,59 7.661
2009. Ј 44.9 4.место 610 1,55 7.369

Табела 13. - Запаљење душница, емфизем и друге обструктивне болести плућа (Ј40-Ј44) на
територији Мачванског округа у периоду 2001. - 2009.

Година Број случајева
2009. 8.867
2008. 6.847
2007. 7.659
2006. 9.286
2005. 10.156
2004. 11.952
2003. 9.075
2002. 4.028
2001. 4.306

Расположиви подаци показују да је број оболелих удвостручен, а да су хроничне
опструктивна болести плућа у року од 5 година са 7. доспеле на 4. место листе најчешћих
обољења.

Као јако значајан фактор утицаја здравље људи поред квалитета амбијентланог ваздуха,
је и квалитет ваздуха у затвореном простору („унутрашњи ваздух“). Савремени човек у
затвореном прозору проведе дневно више од 16 часова, тако да овај показатељ има велики
значај. Ваздух у затвореном простору може имати веома различит састав од амбијенталног
ваздуха и карактерише га неколико специфичних показатеља:

- сагоревање горива за загрејавање и спремање хране,
- присуство штетних материја у конструкцији објакта, као и у намештају,
- повишена коцентрација алергена у односу на амбијетални ваздух (перје, прашина,

гриње...),
- могућност повећаног броја микроорганизама, нарочито ако у просторији постоји

повећан садржај влаге,
- могућност концентрације штетних материја из ваздуха преко система за вентилацију

и расхлађивање,
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- нездраве људске навике (пушење),
- могућност присутва радиоактивног радона.
Ови показатељи најчешће варирају од објекта до објекта, што додатно отежава

управљање овим проблемом. О значају квалитета ваздуха у затвореном простору говори и
постојање верификованог патолошког стања "синдром болесних зграда".

Карактеристика стања у целој Србији је потпуно одсуство мониторнига и валидних
података.
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4.2. Воде Града Шапца

4.2.1. Увод

Према последњим подацима УН, до 2025. године две трећине светске популације
живеће у земљама које ће погодити несташица воде. УН наводе да је човеку неопходно
минимум 50 литара воде дневно - за пиће, прање, кување и санитарије. Ипак, још 1990.
године милијарду људи на планети није имало тај минимум. Током последњег века потрошња
воде у свету порасла је чак за десет пута, што је два пута више од раста броја људи на планети.
Колико је ситуација алармантна показује и податак да више од пет милиона људи сваке године
умире од болести изазваних употребом неисправне воде, што је десет пута више него број
погинулих у свим ратовима годишње на свету. Тренутно се 70 одсто пијаће воде на планети
користи у пољопривреди за наводњавање, а тај проценат ће морати да порасте јер су
предвиђања да ће на свету до 2050. живети девет милијарди људи.

Европску директиву о водама 2000/60/ЕУ о успостављању оквира за деловање
Заједнице у области политике вода, усвојили су Парламент и Савет Европске Уније, 23. октобра
2000. године. Кључни циљ нове европске политике о водама задати Оквирном директивом о
водама, су следећи:

 Свеобухватна заштита свих вода, тј. заштита вода узимајући у обзир природну
интеракцију међу њима уз примену принципа интегралног управљања водним ресурсима

 Добар статус свих вода у року од 15 година по усвајању Директиве
 Интегрално управљање речним сливом, чак и преко административних и

међународних граница
 „Комбиновани приступ“, везан за стандарде граничних вредности дозвољених

испуштања од стране загађивача
 Правилно утврђивање цена
 Укључивање јавности.
Стратегија за имплементацију Директиве промовисана је у посебном документу ЕУ:

Заједничка стратегија за имплементацију Оквирне директиве о водама (Common Strategy of the
Implementation of the Water Framework Directive) из маја 2001. године.

Досадашње активности у имплементацији потврдиле су оправданост поставки овог
документа који се односи на израду упутстава на нивоу међународних експертских радних
група. Та упутства су основа за реализацију активности у државама чланицама ЕУ, као и
државама које су кандидати за улазак у ЕУ, а примењују се преко активности на међународним
сливовима и на земље које нису чланице ЕУ.

Генерална Скупштина Уједињених Нација је Резолуцијом А/РЕЗ/58/217 период од 2005.
до 2015. године прогласила Међународном декадом за акцију "ВОДА ЗА ЖИВОТ", а за почетак
акције означила Светски Дан Вода 22. март 2005. године. Циљ Декаде је већа усредсређеност на
питања у вези с водом, тј. у настојању да се до 2015. године преполови број људи који немају
приступа здравој води за пиће или је не могу приушити, као и оних који немају основне
санитарно-хигијенске услове као и да се успостави даља сарадња на свим пољима ради
постизања циљева Миленијумске декларације, Јоханнесбуршког плана извођења, Светског
самита за одрживи развој и Агенде 21.

Иницијатива за обележавање Светског Дана Вода покренута је 1992. на Конференцији
УН-а тематски везаној за животну средину и развој (УНЦЕД) у Рио де Жанеиру. Резолуцијом
47/193, Генерална Скупштина Уједињених Нација, прогласила је 22. децембра 1992. године, 22.
март Светским Даном Вода. Светски Дан Вода се обележава почевши од 1993, у сагласности са
препорукама Конференције УН-а о животној средини и развоју, поглавље 18 (ресурси свеже
воде) из програма рада 21. Државе су тада позване да посвете овај дан примењивању препорука
УН-а и да започну конкретне активности.

Тај дан нас подсећа да конкретни напори у обезбеђивању воде за пиће као и подизање
јавне свести у целом свету о постојећим проблемима и решењима – могу да доведу до
значајних резултата!
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4.2.1.1 Право на воду

Право на коришћење и право на употребу вода нису идентични. Право на употребу
садржи право на неповратно трошење воде (наводњавање), а право на коришћење садржи право
употребе водне масе (пловидба).

Правни режим коришћења и употребе вода зависи од тога да ли се ради о природним
или вештачким водотоцима и пријемницима. Природни водотоци, природна језера и други
природни објекти за сакупљање вода, укључујући корита за малу воду, као и природни извори,
јавни бунари и јавне чесме су добра у општој употреби. Грађани имају право на бесплатно
коришћење и употребу вода за своје потребе (у непривредне сврхе и без коришћења посебних
направа) из природних водотока и пријемника.

4.2.2. Законска регулатива у области вода у Републици Србији

 Законом о водама (Сл. гласник РС, бр. 46/91, 53/93, 48/94, 54/96, 30/10) уређује се
заштита вода, заштита од штетног дејства вода, коришћење и управљање водама, као
добрима од општег интереса, услови начин обављања водопривредне делатности,
организовање и финансирање водопривредне делатности и надзор над спровођењем
одредаба овог закона. Одредбе овог закона односе се на све површинске и подземне
воде, укључујући воду за пиће, термалну и минералну воду, као и на све граничне и
државном границом пресечене водотоке и међурепубличке воде у границама
Републике Србије.

 Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС, бр. 135/04, 36/09),
 Правилник о опасним материјама у водама (Сл. гласник СРС, бр. 31/82),
 Уредба о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода

обалног мора Југославије (Сл. лист СФРЈ, бр. 6/78),
 Уредба о категоризацији водотока (Сл. гласник РС, бр. 5/68,33/75),
 Одлуке о производњи и дистрибуцији воде, одвођењу и пречишћавању

атмосферских и отпадних вода ("Сл. лист општ. Богатић, Владимирци, Коцељева и
Шабац" бр. 5/06, 24/06),

 Правилник о техничким и санитарним условима испуштања отпадних вода у јавну
канализацију ("Сл. лист општ. Богатић, Владимирци, Коцељева и  Шабац" бр. 29/07).

4.2.3. Извори података

За поступак израде поглавља о водама у оквиру ЛЕАП документа коришћени су
следећи извори података који су били доступни радном тиму:

 2000. Претходна студија изводљивости са генералним пројектом снабдевања водом
насеља општине Шабац.

 2007. Генерални пројекат и претходна студија оправданости сакупљања одвођења и
пречишћавања отпадних вода насеља општине Шабац. Водо-инжењеринг – Београд.

 2005. Појединачни правилник о начину и условима функционисања и одржавања
система за одводњавње – Мачванско посавско мелирационо подручје

 2004. «Осам деценија прве мачванске битванске водне задруге» - Водопривредно
предузеће – «Сава» - Шабац

 2008. 2009. Годишњи извештаји о раду на спровођењу програма за спречавање
заразних болести на подручју Мачванског округа -Завод за јавно здравље - Шабац

 2008. 2009. Извештаји лабораторијских анализа о квалитету површинских вода –река
Сава Завода за јавно здравље – Шабац

 Катастарске листе за отпадне воде града Шапца – подаци прикупљени од инспекције
за заштиту животне средине и Завода за јавно здравље – Шабац

 2005. Дипломски рад – Хемијска исправност воде за пиће артешких бунара у Шапцу
– Универзитет у Београду – Фармацеутски факултет
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4.2.4. Површинске воде

Површинске воде на територији општине Шабац се могу поделити на следеће основне
групе:

1. Река Сава са мањим притокама као што су Думача, Добрава,Бела река,
Јерез ,Битва, својим мањим делом река Дрина и други мањи водотокови.

2. Систем канала за одводњавање
3. Вештачки направљене акумулације

Приказ хидролошког стања на територији општине Шабац је дат на слици бр. 13.

Слика 13. - Приказ хидролошког стања на територији општине Шабац

4.2.4.1. Река Сава са притокама

Најважнија река која протиче поред Шапца је свакако река Сава. Десна притока Дунава
- Сава, највећа је река која се на територији Србије улива у Дунав. Дуж тока, Сава прима
значајне притоке - Дрину, Колубару и Босут. За сам град Шабац посматрано у ширем смислу
најзначајнији је део тока од ушћа Дрине до Купинског кута.

Квалитет реке Саве се прати дужи низ година и показатељи квалитета и бонитета реке
Саве поред Шапца (локација: Стари град) су дати у табели бр. 14.

Табела 14. - Утврђени бонитет Реке Саве покрај Шапца
Река Сава 2005.год. 2006.год. 2007.год. 2008.год. 2009.год. 2010.год.

Утвеђени бонитет II класа II класа II класа II класа II класа II класа

Физичко-хемијски показатељи извршених анализа су били у оквиру друге класе док су
микробиолошки показатељи показивали веће осцилације и у том погледу квалитет је варирао
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између друге и четврте класе водотока. Максимална вредност микробиолошких показатеља је
добијена у месецу јулу 2010.год. и забележена је вредност од 240.000 укупних колиформних
бактерија на литар воде. Анализе урадио Завод за јавно здравље – Шабац.

Уз реку Саву кроз територију града Шапца, уз западну границу пролази река Дрина у
дужини од пет километара али се њен квалитет на том потезу не мери, нити град утиче својом
активношћу на квалитет реке Дрине.

На територији општине Шабац се налази и неколико мањих водотокова који
гравитирају ка реци Сави од којих су најзначајнији Думача, Добрава, Бела река, Јерез и Битва.
Систем мониторинга на овим водотоковима није успостављен те се не располаже подацима о
њиховом квалитету и бонотету, нити о степену њиховог могућег утицаја на квалитет реке Саве.

4.2.4.2. Систем канала за одводњавање

Подручје Мачве у заштитном смислу је подељено на седам подсистема и то:
1. Засавички
2. Стојишића Богаз
3. Каленића Ревеница
4. Дреновачки
5. Каловички
6. Доњемачвански
7. Средње мачвански

Поред ових подсистема значајно је поменути и Церски ободни канал у дужини од 31.5
km који има веома значајну заштитну функцију јер он прихвата воде са планине Цер,
спроводећи их на хидраулички најпоузданији начин у Саву у зони ушћа реке Думаче.

За саму територију општине Шабац у табели бр. 15. дати су основни општи подаци о
систему одводњавања према сливовима као што је то приказано на слици бр. 12.

Табела 15. - Општи подаци система одводњавања на територији општине Шабац

Назив
слива

Територијална
припадност

Дужина канала
за одводњавање

Број
пропуста на

каналу

Број
мостова на

каналу

Крајњи
пријемник

Битвански Шабац,
Богатић 183.129 m 66 ком. 10 ком. Сава

km 126

Дреновачки Шабац 46.480 m / / Сава
km 115

Каловички Шабац 121.294 m / / Сава
km 111

Доњо-
мачвански

Шабац,
Богатић 176.490 m / / Сава

km 108

Средње-
мачвански

Шабац,
Богатић 309.410 m / /

Церски
ободни
канал

Церски
ободни канал Шабац 127.646 m 122 54 Сава

km 102

Оридски Шабац 22.170 m / / Сава
km 92

Систем мониторинга и праћења квалитета овог типа површинских вода није
успостављен те се не располаже релевантним подацима о стању квалитета ових вода.

4.2.4.3. Вештачки направљене акумулације

Вештачки направљене акумулације на територији општине Шабац су настале
експлоатацијом шљунка од којих су настале локално познате «Шљункаре» и то:
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1. Табановачка шљункара
2. Мишарска шљункара
3. Богосавачка шљункара
4. Штитарска шљункара
5. Шљункара Дуваниште (асфалтна база)
6. Шљункара Змињак
7. Шљункара Петловача
8. Шљункара Липолист
9. Шљункара Прњавор

Систем мониторинга и праћења квалитета воде на ових 9 вештачких акумулација није
успостављен у смислу континуираног праћења а забележене су само две анализе воде на
Табановачкој шљункари у току претходне две године ( једна годишње) које је урадио Завод за
јавно здравље – Шабац и увидом у извештаје о испитивању може се видети да квалитет воде
припада другој класи генерално посматрано а у појединим случајевима гледано по
појединачним параметрима и првој класи.

Ове воде представљају тзв. прву издан и њихов квалитет је врло битан јер оне и те како
могу имати утицај на квалитет подземних вода и свакако постоји могућност њихове
злоупотребе кроз одлагање различитих врста опасног отпада.

Овакве тврдње најбоље илуструје постојеће стање на напуштеној шљункари у
Прњавору што је дато на слици бр. 14.

Слика 14. - Приказ стања на шљункари  у Прњавору

4.2.5. Подземне воде

Подручје Мачве је, по питању количине и квалитета подземних вода, најбогатији регион
у Србији, а и шире. Граду Шапцу припада већи део територије Мачве са 18 насеља и 76.400
становника (са градом Шапцом) од укупно 123000 (попис 1991).

Мачванска равница представља алувијон, пре свега реке Дрине, настао наношењем
речног материјала током вишемилионског периода од доба повлачења Панонског мора.
Квартарни алувијални седименти су највећим делом састављени од терасних пескова и
шљункова, са пространством од око 800 km2, односно готово цела територија Мачве.
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Највећа дебљина „песковито-шљунковитог“ комплекса, односно слоја богатог водом, је
на подручју Бадовинаца и Равња (170 m), затим Црнобарског Салаша (87 m), Црне Баре (88 m)
и Богатића (93 m), а најмања на источном ободу, односно дуж правца Табановић - Мачвански
Причиновић - Слепчевић - Богосавац – Шабац, где износи око 20 m.

Главни литолошки члан овог комплекса су пескови и шљункови различите гранулације,
почев од веома крупних у горњим деловима, до средњих и ситнозрних у доњим.

Први водоносни слој (до дубине од 20 m) је од површинских утицаја заштићен слојем
песковите глине, која је тик испод хумусног дела Мачве, а затим се испод овог водоносног слоја
налази слој глине, понегде дебео и 10 m, па опет водоносни слој шљунка и тако неколико пута.

Прихрањивање фреатске издани у периодима максималних нивоа, врши се бочним
инфилтрирањем из реке Дрине на делу тока у дужини од 23 km, између Лешнице и Глоговца, а
у периодима минималног нивоа прихрањивање се врши дуж целог тока Дрине кроз Мачву.

Експлоатационе резерве фреатске издани Мачве крећу се на нивоу од 4,1 m3/s, што је
дупло већа количина од процењених потреба региона. Како се ради о природно хемијско-
бактериолошки исправној води (дубине преко 20 m), постоји могућност флаширања
невероватних 2000 l/s или око 170.000.000 l/дан, што је количина воде за пиће довољна да
обезбеди дневне потребе 85.000.000 људи односно све грађане једне Немачке.

Подземне воде Мачве су углавном бикарбонатног типа, са минерализацијом која се
претежно креће у границама од 400 – 1200 mg/l. Према тврдоћи преовлађују средње тврде,
тврде и врло тврде воде.

У погледу физичко-хемијске и бактериолошке исправности, на дубинама већим од 20 m,
а испод глиненог заштитног слоја, воде су стерилне и хемијски исправне. На дубинама до 20 m,
где се налази већина индивидуалних водних објеката, воде су углавном стерилне, али, од пре
две до три године, са садржајем нитрата који је изнад дозвољене границе и потиче доминантно
од вештачких ђубрива.

Управо конвенционална пољопривредна производња представља главну опасност по
квалитет подземне воде Мачве са тенденцијом потпуне деградације и дубљих водоносних
слојева, односно са постојећим трендом нитрификације регион Мачве ће остати без воде за
пиће у току следећих 20 – 30 година.

Слика 15. – Извориште „Мали забран” Шабац – пораст концентрације нитрата
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Побрђе територије града Шапца (Поцерина, Посавотамнава и Посавина) је угрожено,
пре свега у погледу квалитета воде, а и расположивих количина (Поцерина). Плитки, отворени,
водни објекти, велики број септичких јама, чине воду неупотребљивом за пиће, са аспекта
микробиолошког (фекално загађење) и хемијског квалитета (нитрати, амонијак, нитрити,
органска једињења и врло вероватно резидуали средстава за заштиту биља (Посавина)).

Изузетно лош квалитет воде побрђа може се видети из резултата систематског прегледа
квалитета воде из индивидуалних водних објеката са територије МЗ Поцерски Причиновић,
Јеленча, Мишар, Јевремовац и Мајур, вршеног 1996/97 у заједничкој акцији санитарне
инспекције мачванског округа, ЗЈЗ Шабац и лабораторије ЈКП „Водовод-Шабац“ приказаног у
табели 16.

Табела 16. - Квалитета воде из индивидуалних водних објеката са територије МЗ Поцерски
Причиновић, Јеленча, Мишар, Јевремовац и Мајур, вршеног 1996/97.

№ Месна заједница

Бактериолошка анализа Хемијска анализа
Бр
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1. ЈЕЛЕНЧА 73 33 40 54,7 73 11 62 85
2. П. ПРИЧИНОВИЋ 150 27 123 82,1 150 43 107 71,4
3. МИШАР 110 63 47 42,7 110 23 87 79,1
4. ЈЕВРЕМОВАЦ 146 28 118 80,8 146 44 102 69,9
5. МАЈУР 194 187 7 3,6 194 82 112 57,7

Добар део насеља из претходне табеле у међувремену је покривен градском водоводном
мрежом, али исто или горе стање је и у другим селима Поцерине, Посавотамнаве и Посавине,
што уз чињеницу да су воде у мачванским селима до „јуче“ биле исправне, а сада
нитрификоване, намеће преку потребу обезбеђивања становништва хигијенски исправном
водом.

4.2.5.1. Артешки и субартешки бунари

Поред воде из градског водовода, на територији града, односно општине Шабац користе
се воде за пиће из одређеног броја артешких и субартешких бунара. Артешки бунари су бунари
из којих вода спонтано избија на површину а субартешки су цевни бунари код који се вода
извлачи одговарајућим системом цеви изнад површине земље.

Артешки бунари су средином осамдесетих година  израдјени као допуна централном
водоснабдевању. Због велике дубине са које долази квалитет ове воде је у микробиолошком
смислу добар али хемијски показатељи исправности често нису у сагласности са утврђеним
нормама.

На слици бр. 4.8 је дат приказ локација са списком артешких бунара на територији града
Шапца. На Списку се налази укупно осамнаест артешких бунара од којих су два затворена
одлуком Републичке санитарне инспекције и то у ул. Милоша Обилића (мали парк – Партизан)
због повећане концетрације амонијака (НH4

+) и у улици Небојише Јерковића (Камичак) због
повећаног садржаја арсена (Аs).

Поред артешких бунара на територији града Шапца постоји и већи број артешких
бунара на територији општине Шабац у мањим насељима као што су: Мајур, Поцерски
Причиновић, Дреновац, Јевремовац, Слепчевић и др.

За све артешке бунаре је заједничко то да се квалитет ових вода не проверава већ дужи
низ година уназад. Артешки бунари на територији града нису под контролом од 2004. год. а све
их је карактерисала до тог периода већа или мања хемијска неисправност, стим што су горе
поменута два бунара званично затворена. ЈКП – Водовод је истакао обавештење да вода није за
употребу али тренутно су та обавештења скинута из непознатих разлога те постоји могућност
да се ова вода користи за пиће и поред забране. За остале артешке бунаре на територији
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општине Шабац непостоје систематизовани подаци о квалитету ових вода а није познато ни
када је последњи пут вршена провера њихове хигијенске исправности.

Слика 16. - Приказ локација артешких бунара на територији града Шапца

4.2.5.2. Термалне воде

Хидрогеотермални систем Мачве је откривен 1982. године на подручју села Дубља, где
је откривена велика кондуктивна аномалија. Дебљина земљине коре је у мачви најмања и
износи 25-26 km. Дебљина самог карстификованог тријаско-кречњачког резервора није позната,
а претпоставља се да је између 500 и 1000 m.

Повлатни резервоар чине неогени седименти дебљине од 200 m (Дубље) до 620 m
(Богатић). Температура на врху резервоара је од 35 – 78ºC, а према хидрогеотермометрима и
моделима мешања очекивана максимална температура воде у резервоару треба да је око 100ºC.

Прихрањивање геотермалног резервоара водом врши се директним понирањем
падавина са северног обода планине Цер, где су откривени пермски, тријаски и кредни
кречњаци, а индиректно кроз танак повлатни слој од пескова и шљункова понирањем реке
Дрине код Бање Ковиљаче и реке Тавне. Овакав начин прихрањивања, у експлоатационом
смислу, готово да ствара слику проточног бојлера.

Извршена истраживања нису детаљна, те није потпуно познато пространство
резервоара, његова дебљина нити укупни геотермални потенцијал.

На основу постојећих бушотина, чије су карактеристике дате у табели, процењује се да
се геотермални потенцијал креће у распону од мин. 150 МW до маx. 750 МW, са просечном
температуром од 75 ºC (без реињектирања)

На основу детаљних истраживања могуће је дефинисати тродимезионални регионални
геотермални модел, а потом преко хидродинамичких тестова, на истражном бунару великог
пречника и дубине, одредити потребне параметре резервоара и најоптималнији режим
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експлоатације термалних вода и геотермалне енергије. У табели бр. 17. су дате хидротермалне
карактеристике истражних бушотина у Мачви.

Табела 17. - Хидротермалне карактеристике истражних бушотина у Мачви

Бушотина Локација Дубина
(m)

Издашност
(лит/с)

Температ
на излазу

ºC

Притисак
на излазу

(bar)

Снага
бушотине

(kW)

Еквивалент
тона нафте
за годину

ББ-1 Богатић 475 37 75 2,3 8,63 6480
ББ-2 Богатић 618 61 78 2,7 14,8 11113
ДБ-1 Дубље 400 15 50 1,5 1,88 1412
ББе-1 М. Белотић 450 25 34 1,0 1,57 1179
МеБ-1 М.

Метковић 627 7 63 --- ---- -----

ДБц-1 Дебрц 1004 14 55 --- 2,05 1540

Квалитет геотермалне воде приближно одговара квалитету воде за пиће, уз укупну
минерализацију мању од 1 g/l, што, због ниске седиментације, даје могућност директног
коришћења у грејним системима. У табели бр. 18. дат је хемијски састав геотермалних вода са
испитних бушотина.

Табела 18. - Хемијски састав геотермалних вода Мачве

Бушотина pH Na
mg/l

К
mg/l

Ca
mg/l

Mg
mg/l

HCО3
mg/l

СО4
mg/l

Cl
mg/l

F
mg/l

SiО2
mg/l

ТDS
mg/l

ББ-1 7,1 155 11 40 10 409 4 107 1,7 64 807
ББ-2 7,2 149 10 47 9 408 2 113 1,9 66 806
ДБ-1 7,2 174 13 50 7 450 5 55 3,7 34 884
ББe-1 7,1 268 17 28 8 898 1 142 2,4 37 1082
MeБ-1 7,1 210 9 40 12 555 6 114 1,7 23 980
ДБц-1 7,7 81,2 9,3 51 22 426 24 21,3 1 --- 639

4.2.6. Воде за пиће – водоснабдевање

4.2.6.1. Градски систем водоснабдевања

Водоснабдевање становништва подразумева обезбеђење висококвалитетне воде за
домаћинства, индустрију, остале кориснике којима се региструје и наплаћује вода и јавне
потребе (установе, школе, болнице, организације, фонтане итд.). Организовано снабдевање
водом Шапца датира још од средине прошлог века, тачније од 1939 године, када је основано
ЈКП „Водовод – Шабац“.

Октобра 1986. године на водозахвату «Мали Забран» се пушта у рад систем са црпном
станицом капацитета 240 l/s, хлорном станицом, подземним резервоаром запремине 2.500 m3 и
потисним цевоводом Ø 400 mm на подручју изворишта. Општина Шабац је у периоду 1989-
1997. године реализовала I-етапу прве фазе система снабдевања водом града Шапца, која је
подразумевала доградњу постојећег изворишта “Мали Забран”, отварање новог изворишта
„Табановић“, изградњу потисног вода и примарне разводне мреже на подручју града, те
водоторња „Летњиковац”. Према подацима добијеним од ЈКП „Водовод“-Шабац, Шабац данас
има изграђене изворишне капацитете од 640 l/s, од чега „Мали Забран“ 240 l/s, а „Табановић“
400 l/s. Подручје које се данас снабдева питком водом обухвата: сам град Шабац, половине
насеља Јевремовац и Јеленче, и мање делове насеља Мајура, Поцерског Причиновића и
Мишара. Систем за снабдевање водом састављен је из три целине:

- захватање подземне сирове воде,
- прераду сирове воде и
- дистрибуцију питке воде.
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На слици бр. 17. је дат приказ водоводне мреже за град Шабац са приградским
насељима.

Слика 17. - Приказ водоводне мреже са приградским насељима

Извориште «Мали Забран»

Извориште „Мали Забран“ налази се на 1,1 km северозападно од града, на подручју
између потока Камичак и улице Војводе Путника, у непосредној близини хиподрома.
Извориште је реконструисано у току 1994. и 1995. год. Поред изградње постројења за третман
сирове воде и резервоара чисте воде, тада је извршено и проширење истоимене пумпне станице
за потискивање чисте воде у дистрибуциони систем, на оптималних 200 l/s.

Укључењем свих 12 (дванаест) бунара истовремено 14.02.2006. године укупни
капацитет на изворишту је био 181 l/s, што значи да је то 75,41% од пројектованог капацитета,
што указује на чињеницу да је на овом изворишту потребна санација бунара.

За извориште „Мали Забран“ урађен је пројект санитарне заштите изворишта којим су
прописани услови његовог коришћења. Ужа зона заштите је дефинисана као зона од чије
границе до бунара честица воде путује 18 месеци, а шира зона је подручје од чије границе до
бунара вода путује 10 година.

На слици бр. 18. су приказане зоне заштите изворишта „Мали Забран“.
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Слика 18. - Извориште „Мали Забран“ – зоне санитарне заштите

Извориште се налази унутар градског језгра, окружено садржајима који представљају
потенцијалну опасност могућим загађењем подземне воде. Северно од изворишта, на растојању
300 до 600 m, налазе се кланица, ауто сервис, бензинска пумпа, ауто-транспортно предузеће. На
источној страни, на простор изворишта се наслања хиподром. На јужној страни је, после
зеленог појаса, стамбена зона и ремонтно предузеће „Транспорт“. Западно од изворишта, уз
саму границу са извориштем, је воћњак у коме се интензивно користе агротехничке мере
прихрањивања и заштите воћака хемијском средствима.

Извориште «Табановић»

Извориште „Табановић“ је лоцирано 8 km северно од града Шапца, 4 km од десне обале
Саве и око 2 km од села Табановић. У непосредној близини изворишта је канал Јерез, кроз који
дотиче вода са пољопривредних површина на западу од изворишта и улива се у реку Саву, око
2,5 km низводно од изворишта.Садашњи укупни капацитет изворишта је 400 l/s.

За извориште „Табановић“ урађен је пројект санитарне заштите изворишта којим су
прописани услови његовог коришћења. На слици бр. 19. су приказане зоне заштите изворишта
„Табановић“.
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Слика 19. - Извориште „Табановић“ – зоне санитарне заштите

Потенцијални загађивачи изворишта „Табановић“ су пољопривреда, индустрија и
становништво у насељима.

Индустрија је смештена дуж обале Саве, источно и југоисточно од изворишта. Према
резултатима хидро-динамичких анализа, при захватању више од 200 л/с воде, долази до појаве
струјања од Саве ка изворишту, што може да доведе до загађења воде пореклом из индустрије.
Дуж Саве, у зони могућег утицаја на извориште, смештени су: „Karton val“, Агроиндустрија
„Семенарство и Протеинка“, хладњача „Elixir food“ и млекара „Farmakom MB“.

Извориште је практично са свих страна окружено пољопривредним земљиштем.
Коришћење средстава за заштиту биља је уобичајена активност, врло често неконтролисана и
нестручна. Према наводима из доступног пројекта, пестициди се у подземној води на локацији
изворишта јављају у концентрацијама знатно нижим од максимално дозвољених. Слично је и са
концентрацијом NPK.

Утицај насеља на извориште која га окружују, огледа се пре свега у могућности
загађењем фекалним водама порекла из неусловних септичких јама, односно упојних бунара.

Извориште «Прњавор»

Провером биланса улазних и излазних потреба целокупног подручја, утврђено је да за
временски пресек до 2020. год. процењене количине воде нису довољне. Због тога су 2003. год.
спроведене измене и допуне Генералног пројекта, по којима ће се недостајуће потребе за водом
обезбедити изградњом новог изворишта „Мачвански Прњавор“ у приобаљу Дрине. Овим је, у
односу на првобитно решење, омогућено истовремено и независно фазно проширење
снабдевања водом међусобно удаљених делова будућег јединственог Општинског система из
правца запада и истока.

У складу са прихваћеном концепцијом развоја, урађен је идејни пројект прве фазе
развоја изворишта у Прњавору за капацитет од 30 до 40 l/s, док је укупни капацитет изворишта
„Мачвански Прњавор“ процењен на 210 l/s. Квалитет сирове воде са овог изворишта је
задовољавајући, тако да постројење за пречишћавање воде на овом изворишту није ни
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потребно. Тренутно је изграђено и опремљено извориште са два бунара од по 40 l/s. Урађена је
и опремљена црпна станица тренутног капацитета 2 • 15 l/s са примарним и секундарним
хлорисањем.

Активирање изворишта „Мачвански Прњавор“ омогућило би да заједнички капацитети
сва три изворишта буду довољни да задовоље потрошњу у пројектном периоду до 2030 године
за целу општину.

На основу резултата хидро-динамичке анализе у идејном пројекту су постављене и
основе санитарне заштите изворишта. Границе зона заштите су:
Зона непосредне заштите – 10 m од бунара,
Ужа зона заштите – растојање од бунара до границе зоне једнако дужини пута који загађење

пређе за 50 дана.
Граница шире зоне заштите је Дрина на западној страни, што одговара времену

путовања честице воде до водозахватног објекта од око 360 дана. Пројектом је констатовано:
Унутар зона санитарне заштите не постоје значајнији потенцијални извори загађења.
Постојећа депонија Прњавора нема утицаја на подземне воде потенцијалног изворишта – нема

прихрањивања изворишта са јужне стране.
Удаљење границе уже зоне заштите од централног дела изворишта се мења од 170 до 200 m,

при експлоатацији изворишта од 60 l/s до 210 l/s,
Западна граница шире зоне је увек река Дрина.

4.2.6.2. Квалитет воде за пиће

Централни водовод у Шапцу је под надзором Завода за јавно здравље - Шабац где се
врши и перманентна лабораторијска анализа воде према важећој законској регулативи (Сл. лист
СРЈ 42/98). То значи да је број прегледа и узорака одређен према броју Е.С. и да се врши у
прописаним временским интервалима. Водовод у Шапцу највећим делом самостално
контролише здравствену исправност воде у својим лабораторијама (око 70%). Остатак
обавезне контроле врши Завод за јавно здравље - Шабац.

У табели бр. 19. дат је број испитиваних узорака градског водовода за 2008. и 2009.год.
као и проценат нађених неисправности.

Табела 19. - Резултати испитивања хигијенске исправности воде за пиће градског водовода за
2008./2009.год.

ВОДОВОД

БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕГ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД
Број

узетих
узорак

а

Неисправни
х Узрок

неисправности

Број
узетих
узорак

а

Неисправних Узрок
неисправностиБрој % Број %

Шабац
2008. г. 360 6 1,67 Difteroidi,

Bacillus 360 1 0,28 -Fe

Шабац
2009. г. 360 0 0 0 360 1 0,28 -NO2

На основу континуираног праћења квалитета и хигијенске исправности воде за пиће
градског водовода може се констатовати изузтно низак проценат неисправности и у
бактериолошком и физичко –хемијском погледу.

У табели бр. 20. дат је приказ стања јавних водних објеката за општину Шабац.

Табела 20. - Приказ стања јавних водних објеката за општину Шабац

ОПШТИНА Број
насеља

Број
становника

Број водних
објеката који

се прате

%
становника

који користе
воду из ових

водних
објеката

СТАЊЕ ВОДНОГ
ОБЈЕКТА

Задовољава Незадовољава

Шабац 52 120.626 128 40.00 98 30
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У табели бр. 21. дати су резултати испитивања хигијенске исправости воде за пиће из
јавних водних објеката за општину Шабац.

Табела 21. - Резултати испитивања хигијенске исправости воде за пиће из јавних водних
објеката за општину Шабац

ОПШТИНА

БАКТЕРИОЛОШКИ ПРЕГЛЕГ ФИЗИЧКО-ХЕМИЈСКИ ПРЕГЛЕД
Број

узетих
узорака

Неисправних
Узрок

неисправности

Број
узетих
узорака

Неисправних
Узрок

неисправностиБрој % Број %

Шабац
2008. г. 932 151 16,20

Citrobacter
freundi,

Streptococus
fekalis, E. coli

932 307 32.93
- боја, NТU,
Mn, Fe, NO2,
NO3, NH3, pH

Шабац
2009. г. 509 78 13,32

Citrobacter
freundi,

Streptococus
fekalis, E. Coli
Pseudomonas
aeruginosa,

Bacillus spp.

524 236 45,03

- боја, NTU,
Mn, Fe, NO2,

NO3, NH3, pH,
-RzCl,

Када се посматра ниво општине резултати се доста разликују те поређењем резултата
испитивања из табела бр. 19. и 21. уочава се знатно већи проценат неисправности и у
бактериолошком и у физичко – хемијском смислу што је директна последица угрожености
водних објеката из непосредне околине, као што су септичке јаме, штале и ђубришта који су
често стационирана у зонама санитарне заштите изворишта.

4.2.7. Заштита квалитета воде

4.2.7.1. Актуелни загађивачи

Септичке јаме

Тренутно се одвођење отпадних вода, преко канализационе мреже, врши на територији
градског језгра и дела приградских насеља, док се у осталим насељима отпадне воде сакупљају
у неусловним септичким јамама, заправо ископаним водопропусним рупама са дном које је
најчешће у слоју шљунка (да би боље вукла!!) и директном хидрауличком везом са водоносним
слојем из којег се грађани преко индивидуалних водних објеката (бунари и побијене цеви)
снабдевају водом за пиће.

Проблем утицаја неусловних септичких јама посебно је изражен у брдским насељима,
док у Мачви њихов утицај није доминантан због глиненог изолационог слоја.

Решење утицаја септичких јама могуће је ширењем градске канализационе мреже на
приградска насеља или изградња локалне канализационе мреже са пречишћавањем отпадне
комуналне воде преко мини постројења (СБР систем или систем са повратним активним
муљем) на нивоу једног или више села.

Конвенционална пољопривредна производња

Главну опасност по квалитет подземне воде, пре свега на територији Мачве, представља
конвенционална пољопривредна производња са употребом азотних вештачких ђубрива.
Постојећи тренд раста нитрата у подземној води, где је први водоносни слој (дубине до 12 m)
већ загађен нитратима у границама које ову воду чине неупотребљивом за пиће, указује да град
Шабац и комплетан регион Мачве неће имати воду за пиће за отприлике 20 – 30 година.

Технологија елиминисања нитрата из воде је изузетно скупа и непримењива са аспекта
широког водоснабдевања (централни водоводи), те би деградација квалитета воде из Мачве,
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због нитрификације, значила одлив велике количине новца на рачун куповине флаширане воде,
а истовремено онемогућила изузетно профитабилан бизнис са флаширањем, тренутно врло
квалитетне, воде из подземља Мачве.

Како је немогуће забранити коришћење вештачких ђубрива једино решење је у преласку
Мачве на производњу органске (здраве) хране, уз кориштење хидрогеотермалних ресурса за
грејање стакленика. На осталим обрадивим површинама могуће је супституисати коришћење
вештачког ђубрива стајњаком и вођењем рачуна о плодореду (узгој легуминоза, попут соје,
луцерке ..., које иза себе остављају довољно азота у земљишту)

На овај начин, без рестриктивних мера, био би заштићен изузетан водни потенцијал
Мачве, а истовремено оствариван значајан приход од пољопривреде и сточарства засноване на
еколошким принципима производње, а тиме створен и својеврстан привредни „перпетуум
мобиле“.

Као први корак у реализацији овог програма неопходно је израдити техно-економску
студију, са детаљном разрадом потенцијала Мачве (флаширање воде за пиће, геотермални
потенцијал, пољопривредни потенцијал (узгој стоке, производња здраве хране), средствима за
реализацију, потенцијалном тржишту итд.

Шљункаре

Ископ шљунка у плодној мачванској равници, која се налази у загрљају две реке, обе
богате шљунком и песком, делује неразумљиво и непотребно поготову у ситуацији када су
ископом покидани заштитни глинени слојеви и квалитетна подземна вода доведена у директан
утицај површине. Већина постојећих шљункара је напуштена и претворена у сметлишта, где
локално становништво депонује директно у воду различит отпад, па и онај хемијски (средства
за заштиту биља, разне врсте уља и ко зна шта још).

Кроз претварање ових напуштених шљункара (осим Дуваништа) у места за одмор и
рекреацију или узгој рибе (кавезни начин), могуће је заштитити изузетно квалитетну подземну
воду Мачве од површинских загађења, без рестриктивних мера. Неопходно је забранити даљу
експлоатације шљунка кроз формирање нових ископа.

4.2.7.2. Потенцијални загађивачи

Река Дрина

Доминантно прихрањивање подземља Мачве квалитетном водом врши се
инфилтрирањем из реке Дрине.

Највећу опасност по квалитет воде реке Дрине представљају рудник Сасе у Сребреници
и акумулација глинице изнад реке Сапне у Републици Српској

Преко међудржавног споразума о мерама и њиховом спровођењу могуће је трајно
заштитити квалитет воде реке, а тиме и квалитет подземних вода Мачве од ексцесних продора
контаминаната.

Хемијска индустрија

Тренутно у Мачви не постоји развијена хемијска индустрија која би својим радом или у
случају акцидената могла трајно да деградира квалитет подземне воде. Ипак, у овом тренутку,
не постоје механизми којима би се онемогућила изградња неког хемијског комплекса у срцу
Мачве.

Мере које би такав комплекс или постројење морао да испуни постоје, али нико не може
да гарантује да неће доћи до ексцеса (нуклеарке су вероватно постројења са најобухватнијим
мерама заштите па се ипак догодио Чернобилу) који би осим утицаја на живот грађана могао и
трајно да деградира квалитет воде.

С обзиром на водно богатство неопходно је законском регулативом комплетну
територију Мачве довести у статус треће зоне заштите изворишта и у старту онемогућити
изградњу било каквог потенцијално опасног хемијског постројења.
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4.2.8. Отпадне воде

Опште посматрано, као загађивачи са аспекта продукције отпадних вода, на подручју
општине Шабац јављају се следеће категорије:

 становништво насељених места
 индустријски комплекси и остали привредни субјекти
Општина Шабац обухвата укупно 52 насеља. Да би се представила проблематика

прикупљања и одвођења отпадних вода извршена је подела свих насељених места на:
 градско насеље - град Шабац
 приградска насеља: Мишар, Јеленча, Поцерски Причиновић, Јевремовац, Мајур и

Табановић.
 остала - сеоска насеља.
И поред бројних активности предузетих у досадашњем периоду у смислу управљања

отпадним водама, проблем отпадних вода на овом подручју веома је изражен.
Осим у оквиру подручја ГУП-а Шапца, где је изграђена канализациона мрежа у укупној

дужини од око 150 km, углавном по општем, а мањим делом по сепарационом систему, у
осталим насељеним местима општине ситуација је веома критична, с обзиром да не постоје ни
системи за сакупљање и одвођење, а ни системи за третман употребљених вода, већ се
диспозиција ових вода врши индивидуално у неадекватно изведене септичке јаме и копане
бунаре или у оближње водотоке. На слици бр. 20. је дат приказ градске канализационе мреже са
приградским насељима.

Слика 20. - Приказ изведене градске канализационе мреже и приградских насеља

Проблем отпадних вода на подручју општине је доста акутан. Наиме, на подручју
обухваћеном ГУП-ом Шапца, постоји изграђена канализациона мрежа којом је покривена скоро
читава територија града и мањи делови приградских насеља, што се и види на слици док у
осталим насељеним местима општине не постоје практично никакви елементи канализационих
система, већ се употребљене воде упуштају у неадекватне септичке јаме, напуштене копане
бунаре или директно у околне водотоке.
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Детаљније посматрано, градски канализациони систем, конципиран је као општи
систем, односно систем којим се сакупљају и кишне и фекалне воде и одводе, без икаквог
третмана у реку Саву као реципијент (слика бр. 21.). Постојећим општим системом обухваћено
је сливно подручје од око 682 ha, са канализационом мрежом у дужини од око 150 km. и
пратећим објектима (црпним станицама, растеретним преливима и одводима, и сл.).

Слика 21. - Приказ испуста градске канализације у реку Саву

Обзиром на развој града и приградских насеља, капацитет овог система је превазиђен,
тако да постојећи колектори и пратећи објекти нису могли да задовоље новонастале потребе, те
је долазило до изливања канализационог садржаја, посебно у нижим градским зонама.

Из тих разлога, приступљено је изградњи главног сабирног фекалног колектора, који
има функцију растерећења постојећег општег система и прихватања и одвођења сакупљених
употребљених вода из приградских насеља. Колектор прати обод градског подручја, тј. његова
траса иде обалом Церског ободног канала. Излива се у реку Саву код ушћа Церског ободног
канала. Овај колектор је изграђен и пуштен је у рад. За приградска насеља урађена је техничка
документација (сепарациони системи) према којој се данас изводе радови.

Даље посматрано, све отпадне воде, сакупљене градским општим системом и фекалним
системима приградских насеља, као и отпадне воде насеља Табановић би требало да се сакупе и
одведу до једне јединствене локације на обали реке Саве, непосредно код ушћа Церског
ободног канала, на којој је ГУП-ом Шапца дефинисана површина за изградњу постројења за
пречишћавање отпадних вода.

4.2.8.1. Квалитет и квантитет отпадних вода

Анализа количина отпадних вода је рађена узимајући у обзир све кориснике будућих
фекалних канализационих система на територији читаве општине, у смислу становништва,
индустријских комплекса и других привредних и комерцијалних субјеката (јавне установе,
ресторани, болнице, организације, банке и сл.). Битно је напоменути да се у овом моменту не
располаже поузданим подацима ни о количинама ни о квалитету индустријских отпадних вода.
Наиме, једини званични расположиви подаци везано за индустрију преузети су из техничке
документације урађене у досадашњем периоду (Генерални пројекат: одвођења и пречишћавања
комуналних и индустријских отпадних вода са подручја ГУП-а града Шапца до 2020., Идејни
пројекат доградње и реконструкције постојећег општег система одвођења отпадних вода града
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Шапца, Иновирани идејни пројекат централног постројења за пречишћавање комуналних и
индустријских отпадних вода са подручја ГУП-а града Шапца до 2020. године). Сва насељена
места на територији општине подељена су на градска, приградска и сеоска насеља, а у складу
са тим усвојене су и норме отпадних вода, које у себи садрже отпадне воде од становништва,
јавних установа, комерцијале и сл, као и воде од инфилтрације. У погледу индустријских
произвођача, количине отпадних вода су, како је претходно напоменуто, преузете из постојеће
техничке документације. Специфичне количине отпадних вода су дате у табели бр. 22.

Табела 22. - Процена за специфичне количине отоадних вода према временским пресецима
Специфичне количине отпадних вода

№ Врста корисника Бременски пресек
2006 2011 2016 2021 2026 2031

Норме отпадних вода qср,дн(l/s)
1 Град Шабац 260 264 270 280 290 300

2 Остала насеља на
подручју ГУП-а 240 245 250 260 270 280

3 Сеоска насеља 200 205 210 220 230 240
Количине индустријских отпадних вода Qср,дн(l/s)

1 Индустријски
комплекси 95 105 120 188 230 250

По питању квалитета отпадних вода на територији општине Шабац стварају се отпадне
воде које се, према свом пореклу, генерално могу сврстати у: комуналне отпадне воде
(употребљене воде из домаћинстава, установа, школа, болница, ресторана и сл. заједно са
инфилтрационим водама и делимично кишним водама), и индустријске отпадне воде
(технолошке воде из индустријских погона). Тренутно је врло тешко саставити одговарајући
меродаван катастар загађивача у оквиру кога би се јасно дефинисале количине и квалитет
отпадних вода по идентификованим загађивачима, а катастар формиран пре више од десет
година се не може сматрати употребљивим с обзиром да сви привредни субјекти из тог времена
данас или не постоје, или су преоријентисани или раде са знатно смањеним капацитетом, са
друге стране подаци из катастра којима располаже Завод за јавно здравље – Шабац такође нису
ажурирани четри до пет година уназад те су и ти подаци могу бити доведени у питање.
Најсвежијим подацима се могу сматрати подаци општинске еколошке инспекције која тренутно
ради на изради интегралног катастра загађивача али је непознато колико је субјеката
анкетирано и колики је био одзив као и да ли је вршена контрола (провера) пристиглих
података. У табели бр. 23. је дат приказ количина и стања отпадних вода по потенцијалним
загађивачима.

Табела 23. - Приказ количина и стања отпадних вода по потенцијалним загађивачима

№ Назив фирме Количина
m3/дан

Степен
пречишћавања Реципијент Статус

1 „Инос-Напредак“' 70
У фази добијања

грађ. дозволе
опрема купљена

Река Сава Ради

2 „Hemico“ 0.9 Нема Септичка јама Ради
3 „Galeb-Group“ 13.5 Нема Град. канализ. Ради
4 ФСХ „Протеинка“ 4 Нема Септичка јама Ради
5 „Ђолекс“ 0.5 Нема Септичка јама Ради
6 „Семенарство“ 5 Нема Септичка јама Ради
7 „Comеx“ 5 Нема Град. канализ. Ради
8 АСП „7. Јули“ 50 Примар. преч. Град. канализ. Не ради
9 „АБД-Пром“ 4 Примар. преч. Септичка јама Ради
10 „Intercell“ 3 Примар. преч. Септичка јама Ради
11 „Јела“ 5 Нема Септичка јама Не ради



56

12 „Либертас“ 9 Примар. преч. Водоток Ради
13 Млекара 460 Примар. преч. Град. канализ. Ради
14 „Уно Мартин“ 10 Нема Септичка јама ?
15 „Вумиx“-Пекара 4 Нема Река Сава Ради
16 „Застава- Промет“ 3 Секундар. преч. Септичка јама Не ради
17 „Думача“ 5 Нема Река Сава Ради
18 Кланица 24 Нема Река Сава Ради
19 U.S. Stell Serbia 2328 Секун. пречи. Река Сава Ради

20 Зорка „Фарма“ 250

Примар. преч.
издато решење за

пречистач рок крај
2011.

Река Сава Ради

21 Зорка Екструд. Амб. 700 Нема Река сава Ради
22 Керамика 70 Примар. преч. Река сава Ради
23 Зорка-Обојена метал. 950 Нема Река сава не ради
24 „Б.М.Р.“ Шабац 4.8 Нема Река сава Ради
25 Ђубрива –Фосф. Кис. II 160 Примар. преч. Река сава не ради
26 Ђубрива – комплексна 360 Примар. преч. Река сава не ради

27 Ђубрива-Дикалцијум
фосфат 1085 Нема Река сава не ради

28 „Zorka –Color“ 480
Примар. преч.

издато решење за
пречистач рок 2014.

Река сава Ради

29 Заштита биља 550 Нема Река сава не ради

30 „Elixir Food“

У сезони
(четири

месеца) 560
m3/дан, ван
сезоне 50

m3/дан

Примар. преч.
Издато решење за

пречистач рок
2011.

водоток ради

31 Кланица и прерада меса
„Синд“ / Примар. Преч. водоток ради

32 „Протеинка“ чланица
„Магнавите“ / Нема Септичка јама ради

1. Укупна количина отп. воде
обухваћено катастаром 8174 m3/дан /

2. Количина отпадне воде у
градској канализацији

280-300 l/сец.
(24192 – 25920) m3/дан

Укупно 1+2
Рачунато са макс. вредн. 34094 m 3/дан

Примарно пречишћавање 2406 m3/дан 5%
Секундарно пречишћавање 2328 m3/дан 6.8%

Без пречишћавања 29233 m3/дан 88.2%

На основу увида и идентификације постојећег стања у области отпадних вода, анализе
расположивих резултата и покушаја идентификације загађивача са аспекта отпадних вода са
једне стране, као и, са друге стране, проценама квантитета и квалитета отпадних вода,  могу се
извести следећи закључци:

 У овом моменту, на читавој територији општине Шабац, проблем отпадних вода је
јако изражен. Осим самог града Шапца и мањих делова приградских насеља, где
постоји изграђена канализациона мрежа, остала насељена места уопште немају
решено питање отпадних вода.

 С обзиром да је читава градска територија покривена канализацијом конципираном
по општем систему, иако овакав начин каналисања не представља најбоље техничко
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решење (дуги колектори великих пречника, непотребан транспорт кишних вода на
велике удаљености, велики удари у кишним периодима, загађење околних водотока
услед растеретних прелива, знатно веће количине отпадних вода на постројењу,
виши експлоатациони трошкови пречишћавања, тежа контрола процеса и ефеката
пречишћавања и сл.) у овом моменту неарционално је предвиђати раздвајање овог
система на кишни и фекални, већ га треба реконструисати у складу са већ постојећом
техничком документацијом. Међутим, на свим осталим подручјима на којима не
постоје елементи каналисања искључиво треба усвојити сепарациони концепт.

 Ни једно насеље не поседује постројење за третман отпадних вода, већ се сакупљене
отпадне воде, без икаквог пречишћавања, неконтролисано упуштају у оближње
водотоке, неисправне водопропусне септичке јаме или напуштене копане бунаре,
што доводи до константне и прогресивне опште деградације животне средине.

 Осим града Шапца, приградских и околних насеља, и насеља дуж једног дела тока
Јереза, скоро сва остала насељена места општине су изузетно разуђена, објекти су
веома удаљени једни од других и раштркани по околним брдима, што представља
доста неповољну ситуацију са аспекта изградње јединствених канализационих
система.

 Обзиром на економску ситуацију у којој се Србија налази, индустријски комплекси
на овом подручју данас нису изузетно активни, тако да, иако проблем њихових
отпадних вода није решен, тренутно не постоји већа продукција загађујућих материја
пореклом од ових привредних субјеката када се оне упореде са ранијим периодом.
Међутим, пре поновног активирања индустрије, апсолутно је неопходно најпре
решити и претходни третман и рециркулацију технолошких вода, како са једне
стране не би дошло до ремећења рада и ефеката постројења, а са друге стране до
непотребног уништавања необновљивих водних ресурса.
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4.3. Земљиште

4.3.1. Основне карактеристике Града Шапца

4.3.1.1. Географски положај

Шабац се налази на 44°46᾽ северне географске ширине и 19°46᾽ источне географске
дужине и на надморској висини од 80 метара. Смештен је на десној обали реке Саве, 103
километра узводно од Београда. Ка Шапцу гравитирају три микрорегије; ка западу се простире
Мачва, ка југу Поцерина, ка истоку Посавина,које све укупно чине пољопривредно залеђе
града.

Географски положај општине Шабац је веома повољан, јер се налази на важним
саобраћајним правцима: друмским, железничким и речним,а у близини се налазе велики
градови као што су Београд и Нови Сад.

4.3.1.2. Климатски услови – падавине, температура, ветрови

Гледано са становишта агроекологије која проучава законитости на којима у
пољопривредној производњи почива заједнички живот, одржавање и производна делатност
културних биљака и домаћих животиња, пољопривредна производња представља производњу
органске материје, гајењем културних биљака на пољопривредном производном простору на
којима владају различити услови који представљају различите могућности за успешно гајење
културних биљака.Услови које човек омогућује биљкама за правилан раст, јесу вегетациони
чиниоци, који могу бити:

• АБИОТИЧКИ - чиниоци климе
- чиниоци земљишта

• БИОТИЧКИ - инсекти,
- коровске биљке
- и наравно човек

Ово су веома битни чиниоци одређивања квалитета земљишта, његове улоге у
пољопривредној производњи, као и утицаја човека на његову деградацију. То говорим, јер
земљиште настаје деловањем климе и вегетације на матичну подлогу, као и деловањем човека –
позитивно или негативно.Поштујући правилну агротехнику, добру пољопривредну
праксу,може се постићи потпун склад у биљној производњи, а да се у исто време не угрози и не
наруши структура земљишта и његов квалитет.

Чиниоци земљишта нам говоре о физичким и хемијским особинама, као и експозицији
и нагибу терена.

Физичке особине се одликују топлотним, водним и ваздушним режимом земљишта,
механичким саставом и структуром.

Хемијске особине представљају плодност земљишта, његову киселост, адсорпцију,
супституцију и пуферност.

Климатски услови су веома значајан фактор одређивања како распрострањености тако
и сортимента појединих пољопривредних култура ( гледано са становишта гајења, говоримо о
примени минералних и органских ђубрива и пестицида, као потенцијалног загађивача
земљишта и околине).

Температура ваздуха је један од основних климатских елемената, која нам омогућује
увид у топлотно стање атмосфере која се у приземном слоју загрева од земљине површине.
Адсорбобање дела сунчевог зрачења и загревање ваздуха зависи углавном од географске
ширине, надморске висине и експозиције терена.

Падавине представљају важан климатски елеменат, јер је наше подневље
окарактерисано као предео са више облачности и падавина. На режим падавина утицај имају
циклонске активности различитог порекла, а које се манифестују у продорима влажних и
хладних ваздушних маса са Атлантског  океана са запада и северозапада, топлих са југа и
југозапада у току зимског периода.
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Кретање ваздушних маса је такође важан чиниоц поднебља јер директно утиче на
температуру ваздуха, испаравање, облачност, падавине и др.

4.3.1.3. Пољопривреда

На подручју пет општина које окружују град Шабац, а које покрива Пољопривредна
Стручна Служба Шабац са својим саветодавним радом и системском контролом плодности
земљишта, (Шабац, Богатић, Владимирци, Коцељева и Обреновац), налазе се земљишта
лошијег квалитета и нису погодна за производњу свих ратарских култура, нарочито оних са
највећим захтевима. Део површина за укључивање у интензивну пољопривредну производњу,
потребно је мелиорисати како би се отклонила одређена ограничења као што су превлаживање,
киселост, низак ниво биљних асимилатива и слично. То су углавном локалитети псеудоглејних
земљишта. Имајући у виду коришћење пољопривредног земљишта у последњих неколико
година наведене мелиоративне мере добијају све већи значај и траже неизбежну примену.

4.3.2. Земљиште – значај, начин коришћења, загађење

4.3.2.1. Просторна величина и структура подручја

Подручје општине Шабац, површине од 79.666,56 ha, подељено је на 49 катастарских
општина, а по природним и изграђеним карактеристикама простора  може се сегментирати на:

- шире подручје града, које обухвата град пет приградских насеља (Мајур,
Јевремовац, П. Причиновић, Јеленча и Мишар)

- подручје Мачве, на коме је 14 катастарских општина и насеља
- подручје Поцерине на коме је 24 катастарске општине и 26 насеља
- подручје Посавине на коме је 6 катастарских општина и насеља

Табела 24. - Просторна величина и структура подручја
Пољопривреда

(ha)
Шуме
(ha)

Неплодно
(ha)

УКУПНО
(ha) %

Шире подручје града 6.227 511 1.406 8.144 10,2
Мачвански део 26.995 3.198 2.64 32.257 40,5
Поцерина 27.379 7.119 1.363 35.861 45,0
Посавски део 2.784 207 407 3.398 4.3
СВЕГА 63.385 11.035 5.240 79.660 100,0
% 79,6 13,9 6,5 100,0

На основу природно-еколошких фактора - рељефа, климе и потенцијала земљишта,
подручја општине јасно диференцирају у погледу производне намене земљишта на три
производна реона:

1. Равничарски реон са 44.611,87 ha између хоринзонтала 75 и 100 мнв, са умерено
континенталном климом, дубоким и плодним земљиштима, разноврсних
типова.
Земљиште је доброг потенцијала, са делимично извршеном мелиорацијом, где у
укупној структури обрадиво земљиште  учествује са 82,3 %, од тога, оранице су
заступљене са 77,2 % и засађене су углавном кукурузом, житарицама, крмним и
индустријским биљем.

2. Ратарско воћарски реон са 33.166,73 ha, између хоризонтала 100 и 300 мнв, са
влажнијом континенталном климом, са мање дубоким плодним земљиштима.
Обрадиво земљиште учествује са 74,5 %, а од тога оранице заузимају 66 % засађено
углавном са житарицама и кукурузом.

3. Брдско – планински реон или шумско пашњачки са 1.882 ha, изнад 300 – те
хоринзонтале, са планинском климом, плитким земљиштима мале плодности.
Обрадиво земљиште заузима свега 10,9 % од укупне површине.
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4.3.2.2. Бонитетне класе земљишта

Груписање земљишних површина у производне (бонитетне) класе дате су следећој табели.

Табела 25. - Бонитетне класе земљишта

Класа Основне одлике Равничарска
(ha)

Прибрежна
(ha)

Брд.-План.
(ha) Σ

I Гајење свих култура 8.050 18,1 8.050
II Гајење мањег броја врста 17.750 39,8 17.750

III Смањен принос- потребна
мелиорација 17.501 39,2 21.995 39.496

IV Плићи профили, ерозија,
подземне воде - - 6.925 474 7.399

V Еродиране површине, већи
нагиб 4.000 500 4.500

VI Површине угрожене
ерозијом и водом 1.320 2,9 237 908 2.465

СВЕГА 44.621 100 33.157 1.882 79.660

4.3.2.3. Педолошке карактеристике земљишта

Педолошке карактеристике, типови земљишта који се јављају на анализираном
простору један је од најзначајних услова за гајење пољопривредних култура, као и на
образовање травне и шумске вегетације. Узајамним дејством природних фактора
педогенетским процесима образовани су разноврсни типови и подтипови земљишта на
простору шабачке општине. На њихов размештај од утицаја су били рељеф, геолошки састав
подлоге и климатске прилике.

Земљиште је површински слој литосфере настао у резултату веома сложеног деловања, на
камениту подлогу: биосфере, климатских и рељефних услова као и производне делатности човека.

Тако створено земљиште се од литосфере разликује плодношћу (способност снабдевања
биљака водом и асимилативима)

У општини Шабац, на основу ниже дате табеле, види се да доминантно место заузимају
климатогена земљишта (75%), затим топогена (14,9%) и генетички неразвијена (10,2%).

Табела 26. - Педолошке карактеристике
Класа, тип, подтип Заступљеност (ha) %
КЛИМАТОГЕНА 59.688 74,9
1. Чернозем 3.729 4,7

- чернозем излужени 1.540 1,9
- чернозем огајњачени 2.180 2,8

2. Гајњача 7.590 9,5
- гајњача нормална 4.330 5,4
- гајњача лесивирана 3.260 4,1

3. Параподзол 48.378 60,7
ТОПОГЕНА 11.840 14,9
4. Смоница 890 1,1

- смоница 220 0,2
- смоница лесивирана 670 0,9

5. Минерално барско 10.950 13,8
ГЕНЕТИЧКИ НЕРАЗВИЈЕНА 8.132 10,2
6. Алувијални нанос 6.250 7,8
7. Скелетоидно парапозоласто зем. 1.882 2,4
УКУПНО: 79.660 100,0

Излужени или бескарбонатни чернозем је природно најплодније земљиште на ком се
могу узгајати све културе са високим приносом, јавља се у атарима села Узвеће, Шеварице,
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Дреновац, Ноћај. Процес испирања креча утицао је на промену боје и структуре ове врсте
чернозема. Хумусни хоризонт је дубок од 50-70 cm и нешто је затвореније боје од карбонатног
чернозема. Излужени чернозем је у погледу садржаја хумуса богатији од карбонатног, у
површинском слоју количина хумуса износи 4,11 – 4,44%. Има грудвичасту струцтуру.

Чернозем у огајњачавању представља даљу етапу деградације чернозема, и он и даље
представља земљиште за све културе али  даје слабије приносе од претходног. Јавља се у
атарима Засавице, Ноћаја и Салаша Ноћајског, у средњем делу Мачве између Глушаца, Узвећа,
Метковића, Белотића и Дубља, и у источном делу Мачве у атарима села Шеварице и Дреновац.
По морфолошком изгледу доста се разликује од нормалног чернозема, јер услед покретљивости
минералних састојака, пре свега кретања гвожђа, он се налази у процесу интезивног заруђивања
и на њему се на многим местима јасно испољавају већи процеси огајчавања. У процесу
огајчавања смањује се садржај хумуса тако да га у ораничном слоју има 3%.

Aluvijalni nanos
Černozem
Gajnjača
Gajnjača u lesiviranju
Černozem degradirani
Mineralno barsko
zemljište

Miner.barsko zemlj.
pokriveno aluv.nanos.

Parapodzol–pseudoglej
Smonice

Слика 22. - Педолошке карактеристике општини Шабац

Гајњача нормална представља земљиште мање плодности али још увек даје добре
приносе. Она чини јединствен комплекс у западној Мачви, од Прњавора на југу до Совљака на
северу и обухвата делове атара села Прњавор, Рибари, Очаге, Змињак, Клење, Салаш
Црнобарски, Дубље, Скрађани и Совљак. Мањих површина има у атарима Раденковића, Равња,
Мачванског Причиновића, Табановића, Шапца, Јевремовца и Поцерског Причиновића а у
Посавини између Драгојевца и Прова.

Главна морфолошка особина гајњача је њихова смеђа (руда) боја, условљена слабо
хидратисаним оксидима гвожђа. Хумусни хоризонт је тамноруде, аређе смеђе и мрке боје
дубине 25-35 cm.

Гајњача лесивирана (или у оподзољавању ) има слабија филтрациона својства и
склоност преовлажавање, тако да се може користити за ограничен број култура. Она
представља прелаз између нормалне гајњаче (код које процеси испирања још нису изражени) и
подзола (код којег је спирање већ одмакло). Јавља су у подручју западне и средње Мачве у
атарима Црне Баре, Бановог Поља, Богатића, Метковића, а у источној Мачви око Мајура. У
Шабачкој Посавини јавља се у атарима села Драгојевац, Прово, Предворица, Миокус, Кујавица,
Вучевица и Мишар.
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Гајњача у лесивирању има сивкасту боју, грашкасту или лискасту структуру. Хумус се
разлаже или испира, а водне, ваздушне и топлотне особине су знатно лошије, него код
нормалних гајњача.

Параподзол или псеудоглеј има доста ограничену производну плодност  због
ограничења у  водноваздушним својствима.То је подтип подзола код кога су процеси
деструкције и оподзољавања најмање одмакли. Параподзол је типичан за заталасан и
брежуљкаст део Шабачке Посавине и Поцерине. Параподзол спада у бескарбонатна и кисела
земљишта. Потпуно одсуство CaCO3 све до дубине од 150 cm последица је утицаја безкречне
језерске глине на којој је ово земљиште настало. Садржај хумуса се креће од 2,91% (Јеленча) до
4% (Липолист и Јевремовац).

У периоду зиме и пролећа псеудоглеј се засити водом па озиме културе могу страдати
од измрзавања или недостатка кисеоника, а и сетва се тешко може извршити на време.
Псеудоглеј се користи за комбиновану њивско-ливадску и за воћарску производњу. Од
њивских усева добро успевају жита-пшеница, овас и кукуруз, затим црвена детелина и кромпир
а од воћарских култура шљиве, јабуке и малине.

Минерално барско земљиште често се описује као ливадско, ако није плавно могу се у
неким случајевима гајити све културе. Највећи комплекс минералног барског земљишта налази
се у атарима села Штитара, Слепчевића и Табановића у југоисточном делу Мачве.

Поплаве церских река Јереза, Беле Реке, Милошевице, Долуше су у овом делу Мачве су
стварале један пространи рит, у коме су се временом образовала ритска земљишта. Овај процес
довео је до постанка једног морфолошки карактеристичног типа земљишта који се одликује
присуством тамног хумусног хоризонта у горњем и једног сивкастог хоризонта у доњем делу
земљишног слоја. Ова земљишта имају нешто слбије физичке особине, мање су порозна, теже
регулишу влажност и подложна су забаривању.

Смонице имају јако лоше физичке особине и тешка су за обраду, производна вредност
је мања од ливадских земљишта. Влажна и мокра смоница бубри, количина ваздуха се смањује,
земљиште се расплињава и претвара у блато па је примена машина и других агротехничких
мера ограничена. За време суше вода се губи испаравањем, при чему се образују велике
пукотине које стварају јак механички отпор корену. Лако се обрађују само кад су полувлажне.
Агротехничке мере захтевају калцификацију, хумизацију и гајење вишегодишњих трава
(луцерке). На смоницама успевају окопавине, крмно биље и воће а слабије жито.

Алувијални наноси по природној плодности могу се сврстати у најплоднија, међутим,
местимична појава песка умање вредност. Ова земљишта спадају у групу генетичких,
неразвијених (азоналних) земљишта код којих су типични педогенетски процеси слабо
изражени. Алувијални наноси представлају значајне површине уз реку Дрину, Саву и Добраву.
Иако је по механичком саставу алувијум доста променљив, у зависности од удаљености од
речног корита, код њега ипак преовлађује лака, односно песковита иловача. Оова песковита
земљишта су доста плодна јер су помешана са муљем. Његове морфолошке, физичке и хемијске
особине пружају повољне услове за пољопривредне културе, посебно поврће а такође за шуме
и ливаде.

Скелетоидно - параподзоласто земљиште је различито по правцу и стадијуму
педогенезе, најчешће се срећу плитка земљишта у иницијалној фази генезе. Ова врста
земљишта заузима подручје високе Поцерине, углавном изнад изохипсе од 300 м. Покрива
горње делове атара Петковице, Беле Реке, Десића, Милошевца и Дворишта. Процес
оподзољавања условљавају једнако влажнија клима, шумска вегетација и геолошка подлога
коју чине киселе метаморфне и еруптивне стене. То су плитка земљишта која се у погледу
педогенезе налазе још увек у почетном стадијуму образовања и као таква обилују грубим
састојцима, а релативно сиромашна глином. Пошто је ово земљиште плитко, уз то оранични
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слој неповољног састава, подложан ерозији због великог нагиба, оно је неповољно за
пољопривреду и претежно је под шумским покривачем.

Посматрано са становишта коришћења земљишта као пољопривредног, можемо рећи да
оно представља основ на коме се одвија пољопривредна производња улагањем, а у исто време и
нарушавањем природне плодности, структуре земљишта кроз одређене процесе и реакције који
подразумевају размену материје са околином, транслокације и трансформације материјала
унутар самог земљишта, на шта се мора обратити посебна пажња кроз едукацију
пољопривредних произвођача и увођењем добре пољопривредне праксе.

4.3.3. Процена стања земљишта

Узимајући у обзир пољопривредни потенцијал са којим располаже општина Шабац
пољопривредне и урбане тенденције проширивања градског језгра на рачун плодног обрадивог
пољопривредног земљишта и проширивања индустријске зоне или изградње приватних фирми,
проблем деграддације земљишта можемо сагледати из два правца:

1. Везано за производњу биомасе – пољопривредно и шумско земљиште
- плодност земљишта
- загађеност земљишта
- плављење и забаривање
- ерозија земљишта

2. Везано за урбанизацију
- инжењерскогеолошке особине грађевинског материјала
- индустријска зона.

4.3.3.1. Плодност земљишта

Плодност земљишта се испитује у Пољопривредној Стручној Служби града Шапца за
свих пет општина које покрива Стручна Служба. Према програму Министарства
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, од 2004. год. ПСС Шабац на подручју општине
Шабац, Богатић, Владимирци, Коцељева и Обреновац врши сваке године системску контролу
плодности пољопривредног обрадивог земљишта од прве до пете класе за све регистроване
(али и оне који нису) пољопривредне произвођаче. На такав начин се добија правилна слика
минералних елемената који су заступљени у земљишту, приступачни, мање или више, или пак
везани у неприступачном облику за биљке.

Контролом плодности се добија веома важан извор којим се објашњавају параметри
плодности земљишта, обзиром на неопходне нутријенте (NPK хранива),којих може бити у
вишку и тиме штетно деловати на земљиште, јер испирањем доспевају у водотокове чија
концентрација може довести и до смртности, уколико се таква вода користи за пиће. Оно што је
најважније, анализом се испитује киселост земљишта - pH вредност, која својим високим
садржајем у земљишту може онемогућити читав низ процеса и реакција који доводе до
деградације плодности и превођења лако приступачних елемената у везано стање.  Поводом
овог параметра, Министарство пољопривреде сваке године врши поправку киселости
земљишта, субвенционисањем пољопривредника доделом калцијумовог ђубрива, које својим
деловањем, осим што смањује киселост доводи до читавог низа поправке физичко-механичких
и хемијских особина земљишта.

4.3.3.2. Загађеност земљишта

Загађеност земљишта може бити условљена следећим чиниоцима :
 Велике сточне фарме (говеда и свиња)  које припадају поцерском делу и нека

мачванска села ближа граду Шапцу.
 Необезбеђено и неадекватно одлагање стајњака ( органског ђубрива), које се огледа

у немарном складиштењу и заштити од осипања и загађивања околине, што се
свакако огледа у непланском коришћењу, као и производњи истог и немогућности
аплицирања на парцеле, јер се не спроводи добра пољопривредна пракса.
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 Нерегулисана канализациона мрежа за отпадне воде из сеоских домаћинстава
 Неконтрилисана употреба минералних ђубрива и пестицида, као и немарно бацање

амбалаже у близини парцела на којима се врши њихово коришћење.
 Одузимање пољопривредних површина за одлагање отпада, како из сеоских

домаћинстава, тако и отпада из хемијске индустрије и других приватних
прерађивача који се налазе како у градовима, тако и у селима.

4.3.3.3. Плављење и забаривање

Плављење и забаривање се односи на пољопривредно земљиште у  подножју планине
Цер и села кроз која протиче река Думача (део КО Грушић, као и делови КО-а Криваја,
Синошевић, Метлић, Накучани, Горња Врањска и Мала Врањска), као и ободни канали чије
испирање наноси велике штете у равничарском делу атара Петковица, Рибари, Липолист и Бела
Река, што се у 2010. год. која је била климатски јако неповољна, обзиром на обилне падавине
одразило штетама проузрокованим  немарним и  неадекватним одржавањем истих. Такође су
штетне последице на подручју реке Саве, која изазива велике штете забаривањем, подизањем
нивоа воде у појединим периодима године и угрожава села КО-а Дреновац, Шеварице,
Табановић, пољопривредне површине територије града Шапца, као што су Мајур, Штитар,
Мишар, Миокус, Мрђеновац, Орашац, Предворица, Корман и Јеленча.

4.3.3.4. Ерозија

Ерозија у сливу реке Добраве бујичким изливањем односи и уништава поред усева и
најплоднији слој пољопривредног земљишта. У току реке Дрине која припада општини Шабац
у дужини 4,5 км, својом снагом руши обалу и односи најплодније пољопривредно земљиште
(алувијално земљиште).

Примећена је појава све већег клизишта, као и ерозије земљишта као последица
неконтролисане сече шума на теренима Поцерине, (терен са нагибом), услед чега долази до
нестанка ораничног слоја, као и  уништавања насеља и инфраструктуре.

Инжењерскогеолошке особине

Одузимање пољопривредних површина на рачун изградње објеката приватних
предузетника и њиховог складиштења штетних материја које обично не прате законске обавезе

4.3.3.5. Индустријска зона

Депонија пиритне изгоретине

Пиритна изгоретина настаје при сагоревању пирита у производњи сумпорне киселине у
фабрици “Зорка” – Минерална ђубрива, фабрика  сумпорне  киселине, која је извлачена на
депонију у селу Орашац, у периоду од 1980. – до 1990. Године. Тачније депонија се налази на
катастарским парцелама  КП 5, КП 16/4, КП 17, КП 18, КП 1,2,3/1, КП 3/2, КП 3/3, КП 3/4, КП
4, КП 12, КП 13, КП 14/1, КП 14/2 у КО Орашац; и КП 1957/1, КП 1957/2, КП 1958, КП 1959,
КП 2042, КП 2050, у КО Мишар.

Према доступним подацима, на депонији је ускладиштено око 700 000 – 800 000 тона
пиритне изгоретине. На месту где се сада налази пиритна изгоретина, раније се налазила
шљункара,која је временом попуњавана изгоретином, те је дебљина слоја различита у
зависности од дебљине слоја шљунка.

На основу урађене карактеризације од стране овлашћене стручне куће од
30.10.2010.год.пиритна изгоретина је окарактерисана као опасан отпад. Присутан је повећан
садржај тешких метала - олова и знатно повећан садржај арсена.

Испитивани су узорци пиритне изгоретине на радиоактивност и том приликом су
детектовани природни радионуклиди 226 Ra, 232 Th, 40 K, као и произведени радионуклид 137
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Cs, чија је вредност гама индекса мања од један, што указује да се изгоретина може oдлагати у
животну средину.

Депонија јаросит талога

Настала је при раду фабрике „Зорка“ - Обојена Металургија Шабац, тачније из поступка
производње цинка, применом јаросит технологије. Овај талог представља значајан извор
загађења, због, пре свега знатног садржаја у води растворљивих сулфата метала и сумпорне
киселине.

Према пројектној документацији купљене „јаросит технологије“, очекивани хемијски
састав би био:

 Укупни Zn 3,5% - водорастворљив до 1%
 Fe 30 – 32 %
 Pb 2 – 2,5 %
 Cu 0,15 – 0,25 %
 Cd 0,015 – 0,025 % са влагом до 30 – 40 %.

Према конзистентности талога не очекује се интеракција са атмосфером.
Одлагање јаросит муља је започето 1977. године, при чему је производња цинка на

годишњем нивоу била нешто испод 30 000 тона, што је производњом једне тоне цинка,
генерисана једна тона влажног муља – јаросита. До 2006. године, производња се одвијала у
прекидима, тако да се данас на депонији налази око 300 000 тона влажног јаросит талога.

Привремено одлагање овог талога се налази на југоисточном делу комплекса Холдинг
Компаније „Зорка“, између крака железничког колосека према „Зорка“ Керамика и УС Стеел и
Церског ободног канала. Одлагалиште је удаљено од реке Саве око 100 – 500 метара при
нормалном водостају. Дужина одлагалишта је приближно 350 m, ширина 120 – 200 m, и висина
до 5 m у односу на конфигурацију околног терена. Површина је око 45 000 m2.

Потенцијалне опасности од привременог одлагања за околне фабрике и железничку
пругу састојале би се од могућег евентуалног клизања косина и пробијања насипа.

4.3.4. Општи преглед стања плодности и садржаја опасних материја у Централној
Србији

Финансирањем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са
Институтом за земљиште Београд и Пољопривредним факултетом у Земуну, покренут је
Макропројекат „Контрола плодности и утврђивање штетних и опасних материја у земљиштима
Републике Србије“. Испитивање је обухватило 5 020 узорака земљишта.

Циљ пројекта је био утврђивање стања плодности и степена загађености земљишног
покривача. Као резултат, добијени су подаци о основним параметрима:

 Плодности земљишта
- pH у nKCl земљишта,
- CaCO3
- количина хумуса
- обезбеђеност земљишта лакоприступачним облицима фосфора и калијума.
 Концентрацији  тешких метала и микроелемената
- As, B,Cd, Cr, Cu, F, Hg, Ni, Pb, Zn.
 Остацима пестициде у земљишту
- 4,4 DDD, 4,4 DDE, 4,4 DDT, Aldrin, Lindan, Dieldrin, Endrin, Aldehid, Heptahlor

epoksid, Alahor, Atrazin, Prometrin, Simazin, Terbutrin.
 као и микробиолошка активност.

Укупан број бактерија, дехидрогеназна активност земљишта, број амонификатора,
слободних азотофиксатора, азотобактера, гљива и актиномицета.
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4.3.4.1. Основни параметри плодности

Ако се посматрају заједно, можемо рећи да око 32 % узорака има релативно повољну
плодност, 38 % са пољопривредних површина, односно 50 % узорака са ораница и засада, док
остали део има ограничења углавном везана за јако киселу реакцију земљишта и веома слабу
снабдевеност фосфором, а знатно мање и за недостатак хумуса. У Србији доминирају кисела
земљишта, што показују испитани узорци:

екстремно кисела земљишта pH < 4,0 13 % узорака
јако кисела земљишта pH 4,0 – 4,5 17 % узорака
средње кисела pH5,5 – 6,5 22 % узорака
неутрална и алкална pH > 6,5 18 % узорака

Слика 23. - Вредност супституционе киселости pH у nKCl

Најкиселија земљишта су лоцирана на различитим територијама испитивања.
Знатни комплекси се налазе у Колубарском басену, Јадру и Поцерини, (то су

псеудоглејна земљишта), и земљишта у централном делу Шумадије.
У Источној Србији јако кисела земљишта се јављају како у нижим – псеудоглеј, тако и у

вишим надморским висинама – дистрични камбисол, ранкер на киселим супстратима, а у
околини Борског рудника, земљиште је оштећено и закишељено сумпорним гасовима –
смонице,  алувијални нанос засут јаловином. Веће површине јако киселог земљишта се налазе и
у Јужној Србији, нарочито јужно од Лесковца и на планинском подручју, где преовлађује
кисели супстрат.

Кисела земљишта се налазе у централном и јужном делу од Гледићких планина на
Копаонику и од Крушевца преко планине Јастребац до Лесковца.

Појава киселих земљишта у Србији је првенствено везана за геолошки супстрат и друге
природне чиниоце, док је негативни антропогени утицај изражен посебно у Бору. Емисија
киселих оксида је присутна и у околини већих градова, енергетских постројења.

На реакцију земљишта утиче садржај карбоната, јер висока концентрација калцијум
карбоната може смањити приступачност микроелемената и фосфора.
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Слика 24. - Садржај CaCO3

4.3.4.2. Садржај и квалитет хумуса

Хумусне материје адсорбују већину катјона у приступачном облику за биљке, извор су
хранљивих материја, везују неке штетне елементе у неприступачне облике, повољно утичу на
структуру и микробиолошку активност земљишта.

Слика 25. - Садржај хумуса
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У испитиваним узорцима, садржај хумуса варира у распону од 0.05 – 15 %.
- низак садржај органске материје испод 1.5 % 27 % узорака
- средњи садржај 1.5 – 3 % 26 % узорака
- док је највећи део испитиваних земљишта добро снабдевен.

4.3.4.3. Снабдевеност земљишта приступачним фосфором

Слика 26. - Садржај фосфора

61 % узорака има веома низак садржај фосфора < 6 mg / 100 gr земљишта
13 % узорака садржај фосфора 6 – 10 mg / 100 gr земљишта

Највећи део ових површина је на киселим земљиштима која су под шумама, ливадама и
пашњацима и то око 70 %, под баштама и вишегодишњим засадима око 59 %. У мањем броју
узорака је пронађен већи проценат изнад 50 mg / 100 gr земљишта, услед прекомерног ђубрења
или другог начина загађења.

4.3.4.4. Обезбеђеност калијумом

Обезбеђеност калијума је знатно боља, јер само 14 % узорака је слабо снабдевено
калијумом, < 12 mg / 100 gr земљишта, док највећи број узорака има средњи и висок ниво
обезбеђености.

У мањем броју узорака постоји повећана концентрација калијума, што потиче од
прекомерног уношења овог нутријента.
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Слика 27. - Обезбеђеност калијумом

4.3.4.5. Бројност и ензимска активност микроорганизама

Заступљеност микроорганизама и ензимска активност зависи од особина земљишта,
климатских услова, примењених агромелиоративних мера, пестицида, контаминације тешким
металима.

Слика 28. - Садржај азотобактера

Укупан број микроорганизама у испитиваном земљишту варира од 0.2 – 15230 x 10 на
шести  грама апсолутно сувог земљишта. Бројност зависи од садржаја и састава органске



70

материје. Бројност актиномицета, алкалофилних микроорганизама има тенденцију повећања, са
повећањем pH, док је обрнута ситуација са гљивицама, мада корелација није јака.

Бројност микроорганизама је највећа у најплоднијим земљиштима типа чернозем,
алувијум, ритска црница, лоцирани на територији Мачве, Сремског дела Централне Србије,
Падинској Скели, око Стига и у долини Велике Мораве.

4.3.4.6. Садржај опасних и штетних материја

Испитивање контаминираности опасним и штетним материјама постаје све неопходније
са повећањем емисије загађујућих материја из индустријских постројења, продуката
сагоревања фосилних горива у индустрији, саобраћају и домаћинствима, повећаном
хемизацијом у пољопривреди и другим активностима којима се ремети основна функција
земљишта, да омогући успешно гајење биљака.

У овом испитивању одређен је укупан садржај најважнијих осам потенцијално штетних
елемената: As, Cd, Cr, Hg, Ni, Pb, Cu и Zn

Критеријуми за оцену загађености земљишта овим елементима су максимално
дозвољене концентрације у земљишту (МДК) наведене у Правилнику о дозвољеним
количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за
њихово испитивање („Службени гласник РС“ бр. 23/94).

4.3.4.7. Садржај никла

Слика 29. - Садржај никла (mg/kg)

Високе концентрације никла се налазе углавном у земљиштима формираним на стенама
високим садржајем овог елемента, које су концентрисане у централном и западном делу
Србије.

Садржај никла на подручју Шапца према слици 28. је 30-50 mg/kg.
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4.3.5. Законска регулатива

Различити законски и подзаконски акти Републике Србије:
- Закон о пољопривредном земљишту
- Закон о водама
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о заштити животне средине
- Закон о рударству и енергетици
- Правилник о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и

води за наводњавање
- Уредба о садржини и начину вођења информационих система заштите животне

средине

Законодавство Републике Србије препознаје три врсте или категорије земљишта:
 Пољопривредно
 Грађевинско и
 Шумско

Занимљиво је напоменути да из ових Закона,за локалну самоуправу произилази мали
број обавеза:

 Да доношењем Просторног плана, ГУП-а, ДУП-а, и осталих регулационих планова
пропише начин коришћења одређених површина, према Закону о планирању и изградњи РС,

 Дадонесе План о проглашењу ерозионих подручја на територији општине, према
члану 38. Закона о водама РС,

 Да донесе План заштите од елементарних непогода и план превентивних мера, на
основу Закона о ванредним ситуацијама РС,

 Да обезбеди стално праћење стања земљишта, према члановима 22.; 69.; 76.; 77.
Закона о заштити животне средине РС.

На територији општине Шабац делује више институција и предузећа чија је делатност
везана за земљиште као што су:

- Општинске управе – преко дирекције за пољопривреду града Шапца,
- Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем,
- Урбанизам,
- Пољопривредна стручна саветодавна служба,
- Завод за јавно здравље Шабац,
- Висока школа струковних студија (некадашња виша пољопривредна школа),
- ВПЦ „Сава“ Шабац која се бави заштитом земљишта од ерозије и штетног дејства

вода извођењем специјализованих грађевинско-биолошких радова,
- Експлоатацијом земљишта као извора грађевинског материјала, као и грађевинским

радовима на санацији клизишта, бави се више грађевинких фирми са подручја
општине.

Законом о пољопривредном земљишту РС уводи обавезну системску контролу
плодности за пољопривреднике уписане у регистар обрадивог пољопривредног земљишта од
прве до пете класе. Испитивање се врши сваке пете године (а по потреби и раније),према
програму коју доноси Влада РС, а на територији града, у надлежности је Пољопривредне
стручне службе Шабац.
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4.4. Тeхнички извештај о тренутном стању у области управљања отпадом у
граду Шапцу

4.4.1. Врсте, количине и састав отпада

По месту и извору настанка, разликују се следеће врсте отпада:
Комунални отпад чини отпад из домаћинства који настаје у стамбеним зградама,

службеним просторијама, продавницама итд. и отпад са јавних површина (делом органски
стабилне материје „зелени отпад“, отпаци биља, кутије од цигарета и сл., а делом органски
нестабилне материје отпад од хране, животињски остаци). Овај отпад највећим делом представља
отпад од прераде и конзумирања хране, тј. остатке животињског и биљног порекла. Најважнија
карактеристика овог отпада је да лако трули и да се брзо разграђује, нарочито лети, при високим
температурама ваздуха. Настајање и ширење непријатних мириса је пратећи процес труљења
отпада. Остали кућни отпад садржи сагорљиве (картон, папир, пластика, текстил, гума, кожа,
намештај) и несагорљиве компоненте (стакло, конзерве, бела техника и сл.).

Индустријски отпад настаје у производним процесима и састоји се од разноврсних
стабилних и нестабилних елемената органског и неорганског порекла. Поједини индустријски
отпади, који настају у процесу производње, могу се поново користити у истом или неком
другом технолошком процесу као секундарне сировине, уколико задовољавају одређене
техничке нормативе неопходне за њихову примену. Штетни и опасни отпади не могу се
одлагати заједно са комуналним отпадом, већ захтевају специјалне третмане, који се најчешће
обављају у оквиру индустрије.

Остали отпади који настају као резултат различитих људских делатности су на пример:
возила и њихови делови, санитарни уређаји, аутомобилске гуме, грађевински материјал, али и
муљ из постројења за пречишћавање отпадних вода, биохазардни отпад (отпад из болница,
отпад анималног порекла, животињски лешеви и сл.).

4.4.1.1. Становништво обухваћено системом сакупљања комуналног отпада

Један од основних параметара на основу којих се дефинише систем за управљање
отпадом односи се на дефинисање броја становника који јесте и који треба да буде обухваћен
услугама комуналног предузећа, како у самом граду тако и у сеоским насељима.
Идентификација постојећег стања је предуслов за дефинисање могућих опција за управљање
отпадом. Управљање отпадом у Региону за управљање отпадом кога чини административно
подручје Града Шапца врши Јавно комунално предузеће „Стари Град“.

Укупан број становника на административном подручју Града Шапца је 122.893 (55.163
чини градско и 67.730 чини сеоско становништво од чега 20.176 становника живи у
приградским насељима). Комунално предузеће опслужује око 68.000 становника, при чему је са
100% обухваћено градско подручје (55.163 становника) и делимично обухваћено сеоско
подручје са 19% од укупног броја сеоског становника (12.837 становника). На основу изнетих
података, садашњим режимом сакупљања је обухваћено у просеку око 55% становника Шапца.

4.4.1.2. Количина сакупљеног комуналног отпада

Стварање комуналног отпада зависи и од нивоа индустријског развоја, животног
стандарда, начина живота, социјалног окружења, потрошње и других параметара сваке
појединачне заједнице. Због тога се количина насталог отпада може значајно разликовати међу
насељеним местима.

Подаци о количинама сакупљеног отпада у административном подручју Града Шапца за
управљање базирају се на проценама и подацима који су презентирани у Студији изводљивости
и подаци које смо добили од Јавног комуналног предузећа „Стари Град“, а не на егзактним
мерењима и праћењу кроз дужи временски период, како прописују стандарди и норме (због
изузетно ограниченог рока за реализацију Плана). Да би се установиле тачне вредности
количине отпада на административној територији Града Шапца потребно је детаљно и темељно
истраживање у временском интервалу од 6 месеци до годину дана.
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У Студији изводљивости за пројекат регионалног управљања чврстим отпадом Сремска
Митровица/Шабац (новембар 2007) урађеној у оквиру пројекта MIASP, финансираној од EU,
управљаној од стране EAR, а реализованој од стране  фирме Royal Haskoning из Холандије, од
укупног броја становника услугама прикупљања отпада у Шапцу услугама прикупљања отпада
покривено је 65.400 становника. У општини Шабац (у време израде Студије извољивости
Шабац је имао статус општине) прикупљено је 0,89 kg по становнику дневно а укупано
прикупљени отпад у 2006. години је приказан у наредној табели.

Табела 27. - Подаци о прикупљеном отпаду за Шабац у 2006. години

Компонента Прикупљени
отпад (t)

Папир и картон 4903
Стакло 426
Пластика (укључујући ПЕТ) 4903
Гума 640
Текстил 853
Метал 1066
Органске материје 5756
Пепео и грађевински материјал 2132
Остало 640

Укупно: 21.319

Према подацима ЈКП „Стари Град“ из Шапца, количине скупљеног и одложеног отпада су:
- Дневно 96 тона
- Месечно 2875 тона
- Годишње 34506 тона

4.4.1.3. Састав комуналног отпада

Морфолошки састав отпада је масени удео појединих врста отпада у карактеристичном
узорку отпада. Ово својство се испитује просејавањем отпада средњег узорка кроз сито отвора
15 х 15 mm. Остатак на ситу се распоређује ручно на поједине компоненте отпада. Масени
састав се најчешће одређује у односу на: хартију, отпад од хране, дрво, метал, текстил,
пластику итд.

На морфолошки састав утичу: број становника и економска ситуација, врста
привредних делатности, годишње доба, клима и географски положај, социолошки фактори итд.
Према подацима комуналне организације која прикупља и дистрибуира отпад, који су
процењени као нереални (посебни % запремина) из разлога несистематског процењивања
састава односно паушалног процењивања.

За Шабац постоје новије анализе морфолошког састава отпада вршене у оквиру
пројекта републичког Mинистарства за заштиту животне средине и просторног планирања
(„Пројекат утврђивање састава отпада и процене количина у циљу дефинисања стратегија
управљања секундарним сировинама у склопу одрживог развоја Републике Србије“).
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Слика 30. - Састав отпада у Шапцу изражен у процентима
– летња, зимска и пролећна анализа –

На слици 30. приказани су подаци за Шабац добијени у оквиру наведеног пројекта који
je реализoвао Департман за инжењерство заштите животне средине, Факултета техничких
наука из Новог Сада 2008. године. Подаци су добијени истраживањем на терену на основу
утврђене методологије и представљају прве званичне податке о саставу и количини отпада на
територији Републике Србије.

Подаци о саставу отпада одступају од усвојених вредности састава отпада који ће бити
одлагани на Регионалној депонији у Сремској Митровици. Карактер отпада неће утицати
негативно на процесе у депонији у погледу заштите животне средине, без обзира на разлике у
саставу отпада које су уочљиве.

Састав отпада у који је усвојен за Шабац и који се користи овом Плану приказан је у
табели 28. и исти је као у Студији изводљивости [1].

Табела 28. - Процењени морфолошки састав отпада у Шапцу
Врста отпада Количина одложеног отпада

Папир 23,0 %
Стакло 2,0 %
Пластика (укључујући РЕТ) 23,0 %
Гума 3,0 %
Текстил 4,0 %
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Метал 5,0 %
Органски отпад/зелени 27,0 %
Пепео + грађевински материјал 10,0 %
Остало 27 %
Укупно 100,0 %
Сума (2008) 21.319 t
Специфична тежина 0,261 t/m3

Запремина 81.680 m3

На слици 31. приказан је морфолошки састав отпада у Шапцу.

Слика 31. - Морфолошки састав отпада града Шапца

Морфолошки састав отпада у сеоским срединама свакако није идентичан овом, пре
свега због значајно мањег удела органског отпада и папира (укључујући и отпад са јавних
површина), на рачун пластике, стакла и пепела, пре свега. Ово се посебно односи на мања
насеља, испод 500 становника, док је у насељима са више од 1.000 становника структура отпада
слична као у приградским насељима. Отпад из сеоских средина оптерећен је, међутим, неким
другим врстама отпада, пре свега остацима од клања стоке и лешевима угинулих животиња,
што све спада у опасан отпад и захтева посебан третман.

4.4.2. Посебни токови отпада

Према Националној стратегији управљања отпадом Републике Србије из 2003. године,
отпад је подељен на контролисани и неконтролисани отпад. Контролисани отпад обухвата
комунални отпад, комерцијални и индустријски, укључујући и медицински отпад.
Неконтролисани отпад обухвата пољопривредни отпад и отпад из рударства и каменолома.

У складу са Националном стратегијом, посебно се издвајају следећи токови отпада:
- Кућни, комерцијални и неопасан индустријски отпад
- Амбалажа и амбалажни отпад
- Коришћени акумулатори и батерије
- Ислужена возила
- Отпадне гуме
- Отпадна уља
- ПЦБ отпад
- Опасан отпад
- Отпадна електронска и електрична опрема
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ЈКП „Стари Град“ поседује делимичну евиденцију о посебним токовима отпада, како су
дефинисани у Националној Стратегији управљања отпадом и складу са њом дефинисало је
годишње количине неких токова отпада:

- Истрошене батерије и акумулатори. Око 100 комада годишње се сакупља и носи на
прераду у Зајачу

- Отпадна уља - процена да је годишња количина око 1.200-1.500 литара коју грађани
просипају на депонију

- Амбалажни отпад - сакупи се 500-600 оштећених гајбица, одлаже се на депонију
- Електрични и електронски производи - одлаже се на депонију 10-15 m3/годишње
- Флуоресцентне цеви које садрже живу - 100 комада годишње се затрпава на депонији
- ПЦБ/ПЦТ - нема евиденције
- Отпад који садржи азбест - одлаже се на депонији 5-6 m3

- Отпадна возила 200-300 комада се одложи на депонију.

Истрошене батерије и акумулатори и отпадна возила се од јула 2003. године продају
предузећу „Инос Напредак“ које сакупља секундарне сировине.

Такође, у Шапцу се грађевински отпад посебно одлаже и употребљава за прекривање
отпада на градској депонији, као инертан материјал.

4.4.3. Генератори свих токова отпада и сви токови отпада

Генерално гледано, локалитети интензивног генерисања отпада могу се класификовати на
основу различитих параметара: дужине боравка људи, флуктуације људи, природе делатности,
привредне активности итд. У зависности од тога различите су и врсте и количине отпада који се
генерише. У табели 29. дат је преглед локалитета интезивног генерисања отпада у Шапцу.

Табела 29. - Локалитети интезивног генерисања отпада
Извор Врста Састав

Стамбени објекти
(домаћинства)

- Отпад од хране
- Комунални отпад

- Пепео
- Грађевински отпад

- органске материје од кувања
- пластика, хартија, картон, стакло и

отпад од метала
- отпад од сагоревања у домаћинству
- зидарски отпад

Административни
објекти (СУП, Суд,
општина и остали)

- Комерцијални отпад
- хартија, картон, пластика и остало

Тржни центри, трговине,
пијаце

- Комунални отпад

- Отпад од хране

- хартија, кутије, картони, пластика, ПЕ
кесе, фолија

- металне конзерве, стакло, органске
материје са пијаце

Угоститељски објекти
(хотели, ресторани,
кафићи)

- Комунални отпад

- Отпад од хране
- Специјални  отпадни

материјал

- хартија, картони, баштенски отпад,
пластика, стакло, металне конзерве

- отпад од припремања и кувања
- отровни чврсти материјали и течности

- амбалажа од средстава хигијене
Школске установе - Комунални отпад - хартија, картон, пластика, стакло,

конзерве
Спортски и рекреатив.
центри1 (хала, стадиони и
мали терени)

- Комунални отпад
- Отпад од хране

- пластика, хартија
- стакло, конзерве

Здравство (медицинске
установе - болница,
домови здравља,
амбуланте) и апотеке

- Комунални отпад
- Специјални отпадни

материјал

- хартија, картон, пластика, стакло
- отровни чврсти материјал и течности,

медицински (патолошки) отпад и
радиоактивни отпад, лекови и
амбалажа
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Ауто сервиси, пумпе - Комунални отпад

- Специјални отпадни
материјал

- хартија, картон, гума, метални и
пластични делови

- уља и масти, акумулатори, амбалажа

Војска - Комунални отпад

- Отпад од хране

- хартија, картон, пластика, стакло,
металне конзерве

- органске материје од кувања и
припремања

Јавне површине и
гробља 2

- Биолошки отпад

- Комунални отпад

- грање, лишће и садржај корпи за
отпатке

- хартија, пластика
Индустрија 3 - Комунални отпад

- Индустријски отпад
- Специјални отпадни

материјал

- пластика, хартија, картон
- отпад из процеса производње
- -отровни чврсти материјал и течности

4.4.4. Индустријски и комерцијални отпад

Под индустријским отпадом се подразумевају све врсте отпадног материјала и
нуспроизвода који настају током одређених технолошких процеса.

Индустријски отпад по својим карактеристикама је опасан и неопасан. Евиденција
индустријског отпада се не врши систематски тако да у Шапцу постоји врло мало података о
индустријском отпаду.

У складу са прописима Републике Србије, сваки генератор отпада, у овом случају
индустрија, је обавезан да у складу са прописима ускладишти свој отпад.

Сваки генератор отпада је обавезан да изврши карактеризацију и категоризацију отпада
код надлежних организација (Завод за јавно здравље Београд, ...) и да се у зависности од његове
природе са њим и поступа у складу са законским прописима.

Опасан отпад се мора одлагати на посебан начин у складу са његовим каракеристикама
и не сме се одлагати на депонију комуналног отпада.

Под комерцијалним отпадом се подразумевају све врсте отпадног материјала који се
генерише у оквиру комерцијалног сектора: трговине (укључујући продавнице одеће, хране,
електронике, књига...), сервиси за хемијско чишћење, перионице, фотографске радње, апотеке,
пијаце, ресторани, канцеларије, банке, хотели, бензинске пумпе итд.

Отпад из трговинско/малопродајног сектора
 Папир,
 Картон,
 отпад од хране,
 пластика (кесе и боце),
 стакло,
 батерије,
 метал (конзерве и каблови),
 сијалице и флуоресцентне сијалице,
 текстил,
 уља и масти (од возила и припремања хране)+,
 разређивачи (са хемијског чишћења)*+,
 раствори соли метала (фотографске)*+,
 штампарско мастило и боје*+,

+захтева третман пре одлагања на депонију
*потенцијално садржи опасне материје
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4.4.5. Сакупљање отпада, област и становништво покривени услугама у руралним и
урбаним срединама и учесталост сакупљања

У самом градском насељу као административном центру, услугама које се односе на
уклањање чврстог отпада је покривено 100% становништва, што није пракса у другим
насељеним местима (у већини села ни не постоје), или се не могу сврстати у задовољавајуће.

На урбаном подручју највеће активности су у комерцијалном сектору, средња активност
у лакој и тешкој индустрији а најмања у пољопривредном сектору. У складу са тим, поред
отпада из домаћинстава, највише је заступљен комерцијални отпад (отпад из малопродаје: из
продавница, административног дела књижара, радњи за хемијско чишћење, ресторана,
пословних објеката, банака, хотела, бензинских пумпи). Наведени објекти углавном одлажу
отпад у контејнере предвиђене за отпад из домаћинстава. Већи објекти, нпр. велики хотели,
имају сопствене контејнере које празни и отпад одвози ЈКП „Стари Град“. Претпоставља се да
однос комерцијални отпад/отпад из домаћинстава износи 50/50. Међутим, с обзиром на
тренутну економску ситуацију и пораст стандарда предвиђа се однос 60/40.

На руралном подручју– приградска сеоска насеља, највеће активности су у
домаћинствима и пољопривредном сектору, а најмања у комерцијалном и малој привреди. У
складу са тим, поред отпада из домаћинстава, највише је заступљен пољопривредни отпад.
Наведени објекти углавном одлажу отпад у контејнере предвиђене за отпад из домаћинстава.
Највећи део органског отпада се користи у домаћинствима за исхрану стоке (отпад од хране,
сено), а остали део органског отпада, као и папир, завршава као гориво. Већи објекти,
административни објекти имају сопствене контејнере које празни и отпад одвози одговорно
комунално предузеће. Претпоставља се да однос комерцијални отпад/отпад из домаћинстава
износи 40/60. Међутим, с обзиром на тренутну економску ситуацију и пораст стандарда
предвиђа се однос 50/50.

Отпад се сакупља у контејнерима од 5 m3 и 1,1 m3, као и кантама од 80 l и другим
посудама.

4.4.6. Рад ЈКП, радна снага

Број запослених на пословима сакупљања комуналног отпада у сталном радном односу
у Служби „Изношење смећа и фекалија“ је:

Табела 30- Број запослених на пословима сакупљања отпада
Редни
број Радно место Квалификација Број

извршилаца
Бруто зарада по
радном месту

1. Шеф службе ВШС, ССС 1 54.626,00
2. Пословођа ССС 1 41.546,00
3. Руковалац грађевинским машинама КВ 2 40.093,00
4. Возач 1 КВ 19 38.640,00
5. Возач 2 КВ 1 35.006,00
6. Износач смећа НК 4 28.469,00
7. Износач смећа КВ 44 32.826,00

Укупно: 72

4.4.6.1. Размештај и врста судова за сакупљање отпада

Процес сакупљања је веома важан, због очувања здравља људи и животне средине,
естеских и финансијских разлога. Правилно димензионисање и избор опреме, распоређивање
контејнера и канти је један од основних предуслова добре организације управљања отпадом. У
граду Шапцу контејнери и канте су углавном распоређени уз улицу, на тротоарима или у
двориштима.
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На подручију урбаних средина - сакупљање отпада врши се на за то предвиђеним
локацијама. Контејнерима се углавном прихвата комунални отпад, док се отпад од амбалаже,
инертни индустријски отпад и грађевински шут прикупљају посебно и одвозе по потреби.

Табела 31. - Контејнери за прикупљање комуналног отпада

Власник Контејнери
5 m3 1,1 m 3 Канте, 80 l Кесе Остало

ЈКП 126 320 809
Предузећа 140 70 2000
Грађани 1000 11000
Укупно: 266 390 2809 1000 11000

Стање опреме за сакупљање комуналног отпада на територији града Шапца је
незадовољавајуће, из следећих разлога:

- недовољан број контејнера;
- већи број судова за прикупљање отпада потребно је реновирати;
- недовољан броја судова за примарну сепарацију;
- недостатак судова за прикупљање посебних врста отпада;
У деловима града где су заступљена инвидуална домаћинства отпад се сакупља и у

кантама од 80 l.

На подручију руралних - сеоских насеља у административној територији града
Шапца су заступљена у веома високом проценту појединачна, инвидуална домаћинства. У
складу с тим, поред отпада из домаћинства заступљен је и пољопривредни отпад. У сеоским
насељима није регулисано сакупљање и одлагање отпада, па стога становници свој отпад
одлажу на „дивља“ сметлишта или ретке уређене сеоске депоније. Приликом обиласка терена
евидентиран је велики број (преко 110) дивљих сметлишта, лоцираних углавном поред путева,
водотока и у старим шљункарама, од којих су највећа у Прњавору, Рибарима, Петловачи,
Слепчевићу, Липолисту, Штитару, Дреновцу и Варни.

Сеоска сметлишта имају нешто другачије карактеристике, пошто се одложени отпад
састоји углавном од стакла и пластике уз удео кабастог отпада као што су: стари електрични
апарати, шпорети и пећи на чврста горива, намештај итд. Дрвног и папирног отпада скоро и да
нема јер је у највећој мери заступљено сагоревање у индивидуалним пећима у домаћинствима.
Такође, битно је смањена количина органског отпада из домаћинстава пошто се користи за
храњење стоке, али је зато велики проблем отпад од клања стоке и угинулих животиња.

4.4.6.2. Транспорт и стање техничке оперативе, аутосмећара, камиона,
контејнера

У Шапцу је присутна технологија транспорта отпада путем транспортних возила.
Сакупљени комунални отпад се директно транспортује на депонију „Дудара“, где се одлаже без
сабијања. Отпад се свакодневно прекрива слојем земље од преко 80 cm. На депонији не постоји
вага тј. не постоји регистрација врсте и количине отпада.

Технологија транспорта отпада генерално је условљена и одређена: количином и
саставом отпада, величином и врстом контејнера за сакупљање отпада, просторним
размештајем контејнера и њиховом удаљеношћу од места коначног одлагања, расположивим
транспортним возилима и особинама транспортних путева.

Организација кретања, пуњења и пражњења возила се углавном заснива на слободној
процени, ранијој пракси и искуству, а мање на анализама које су засноване на фреквенцији
пуњења контејнера и капацитетима специјалних возила.

Служба „Изношење смећа и фекалија“ у ЈКП „Стари град“ Шабац врши преузимање,
превоз и депоновање смећа од грађана (физичка лица), установа и привредних организација.
Ови послови се обављају специјалним комуналним возилима и грађевинским машинама.
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Изношењем смећа је обухваћена територија града и пет приградских насеља. То се
врши возилима и машинама из претходне табеле. Свакодневно (пет дана у седмици) ради седам
аутосмећара, пет аутоподизача и два трактора са приколицама као и мали аутосмећар.

У претходној табели се запажа значајно учешће возила млађих од 10 година у укупном
броју возила (око 60%), при чему треба предвидети да је у наредном десетогодишњем периоду
неопходно извршити замену комплетног постојећег возног парка и то за непромењен обухват
територије града Шапца на пословима управљања отпадом.

4.4.6.3. Распоред изношења - одвоза и депоновавања комуналног отпада у
градским и приградским месним заједницама

Распоред одвоза и удепоновавања комуналног отпада подразумева све евидентиране
имаоце смећа односно кориснике услуга распоређене по реонима и улицама градских и
приградских месних заједница. (Јевремовац, Летњиковац, Јеленча, П.Причиновић, Мишар,
Мајур, Табановић и Богосавац).

Према категоријама типизираних посуда за отпад за одвоз се користе одговарајућа
специјална возила-аутоподизач за контејнере запремине 5 m3 и аутосмећар за контејнере
запремине 0,9 до 1,1 m3 и типизиране канте запремине 80 литара.

У случајевима отежаног приступа специјалних возила, одвоз комуналног смећа се
реализује тракторским транспортом.

Распоред одвоза комуналног отпада од грађана односно физичких и правних лица
подразумева да ЈКП „Стари град“ одвози отпад један пута недељно, имајући у виду да сваки
ималац отпада поседује одговарајућу запремину типизираних посуда.

Изузетно у зависности од густине насељености или природе делатности односно
околности локације типизираних посуда, комунални отпад се одвози и два пута недељно а по
изузетној потреби и више пута, у улицама и насељима где је извршена контернеризација
посуда.

У улицама где су постављене типизиране посуде контејнери запремине од 0,9 - 1,1 m3 од
01.01.2004. године, не празне се и не узимају типизиране посуде запремине до 80 литара.

4.4.7. Приказ стања примарне селекције, рециклаже и третмана рециклабилног
отпада

У Шапцу постоји у извесној мери и организовано сакупљање корисних компоненти из
комуналног отпада. Из досадашње праксе ЈКП „Стари Град“ јасно је да се спроводи само
ограничено одвојено прикупљање и то: папира, алуминијумских лименки и PET амбалаже. За
примарну селекцију папира тренутно је распоређено 7 контејнера од 1,1 m3 а врло брзо у првом
кварталу 2010.године биће распоређено још 15 контејнера, тако да ће укупно бити 22
контејнера за папир. Што се тиче алуминијумских лименки распоређено је 15 кошева.
Прикупљање PET амбалаже тренутно, на основу уговора са ЈКП „Стари Град“ обавља
предузеће „А +“ д.о.о.

Из претходног се може закључити да је примарна селекција искористивих материјала из
комуналног отпада у Шапцу тек у зачетку и да је у ЈКП покренута у циљу испуњавања законске
обавезе регулисане Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09).

На основу дописа ЈКП „Стари Град“ Шабац од 29.12.2009. године јасно је да је када је
домен примарне селеције и рециклаже уопште у питању, потребна додатна едукација
руководећег и стручног кадра и особља запосленог на сакупљању комуналног отпада.

Под рециклажом комуналног отпада се подразумева искоришћење корисних
компоненти из комуналног отпада и то издвајање:

- метала, папира, стакла, пластичних материјала,
- органског дела отпада,
- отпада из административног дела (продавнице, административне зграде).
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У Шапцу постоји три предузећа које се баве сакупљањем секундарних сировина и
неколико мањих која углавном сакупљају метале.

Највеће предузеће је „ИНОС Напредак“. Основна делатност предузећа је сакупљање,
сортирање и примарна прерада индустријског отпада, односно рециклажа секундарних
сировина: гвожђа, бакра, алуминијума, цинка, олова, папира и сличног. Предузеће се претежно
бави сакупљањем сировина из индустрије. Поред рециклаже, као основне делатности,
предузеће се бави и трговином на велико и мало и то претежно металном робом и грађевинским
материјалом.

Производна делатност предузећа одвија се у производном центру лоцираном на Думачи
код Шапца, где се располаже пословним и производним простором укупне површине 3.500 m2

са отвореним складишним простором површине 1.300 m2. Издвојене пословне јединице
предузећа налазе се у Богатићу и Коцељеви.

У погону „ИНОС Напредак“ се врши одвојено сакупљање, као и сепарација следећих
отпада:

1. Отпадни папир
Отпадни папир се допрема камионски или специјалним контејнерима за превоз папира.

Отпадни папир се разврстава, а затим балира на уређају за балирање. Годишње се преради 60-
800 t следећег квалитета:

- резанци 8%
- архива 10%
- натрон папир 2%
- картон 80%.

Отпадни папир (архива) се не балира и као такав се у ринфузном стању продаје
фабрикама хартије. Нус производ, чврсти отпад се одлаже на депонији.

2. Отпадна пластика
- Отпадна фолија се балира и као таква продаје.
- Отпадан ПП и ПЕ пластика се продаје ринфузно, или се рециклира на дробилици где се

добија гранулација 30-50 mm и као таква се продаје на тржишту.
- Комадни ПВЦ се пласира на тржиште у ринфузном стању или се рециклира на

дробилици где се добија 30 – 50 mm. Укупно се годишње рециклира око 100 t. Нема нус
производа.
3. Челични отпад
Рециклажа се врши на основу стандарда прерађивачке индустрије:

- отпадно гвожђе (годишње се рециклира 5000 t)
- отпадни ауто лимови (годишње се рециклира 5000 t)
- легирани челични отпадак (годишње се рециклира 50 t)
- сиви лив (годишња производња око 1500 t).

4. Отпадни акумулатори
Годишња прерада акумулатора је око 150 t акумулатора.
5. Отпадно олово
Годишња обрада је око 200 t олова.
6. Отпадни алуминијум
Годишњи капацитет је око 1000 t.
7. Отпадни бакар
Годишња производња је око 800 t.
8. Отпадни цинк
Предузеће „Hemico“ из Шапца поседује ливницу обојених метала, која служи за

прераду секундарних сировина од обојених матала. Производни капацитет је 30-500 kg/h.
Годишња производња је око 20 t.

Предузеће „Ђолекс“ д.о.о. се налази у Шапцу и бави се сакупљањем, сортирањем и
прометом секундарних сировина.

За сва три предузећа која се баве рециклажом постоје важеће дозволе и регистрације као
и добијене су сагласности на Анализе утицаја од стране надлежног Министарства за заштиту
природних богатстава и животну средину.
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9. Третман акумулатора
Третман акумулатора се врши у погонима рудника и топионице у Зајачи која је у

саставу концерна „Фармаком МБ“ Шабац. Топионица има одобрену Студију о процени
утицаја пројекта на животну средину од стране Министарства за заштиту животне средине.
Акумулаторе доносе индивидуални сакупљачи, као и организације које сакупљају секундарне
сировине. Овај погон, који ради више од 20 година, је реконструисан а технологија је
иновирана. Уграђена је италијанска опрема за процес дезинтеграције акумулатора са
рециркулацијом технолошких вода, којим је унапређена технологија и побољшани услови у
циљу постизања захтева заштите животне средине. Овај центар је у ствари шири центар за
прераду акумулатора у Србији. Коришћени акумулатори представљају значајан извор сировина
за секундарну производњу олова. Капацитет топионице и рафинације је око 35.000 тона
секундарног олова годишње.

Тренутно коришћење секундарних сировина у привреди Региона је занемарљиво. Цене
секундарних сировина на домаћем тржишту су ниже за 30% у односу на цене на светским
берзама.

4.4.8. Одлагање отпада на постојећој депонији, количине, врста, године експлоатације

Одлагање отпада на постојећој депонији врши се од 1991. године тј. преко 18 година, а
депонија је површине 20,5 ha. Може се истаћи да је у овом периоду одложено преко 500000
тона отпада. Депонија се свакодневно насипа земљом тј. слојем од преко 80 cm, те је количина
земље потребна за годину дана око 25000 m3.

Сакупљени отпад са подручја града и сеоских насеља у садашњем стању се може
депоновати једино на депонију „Дудара“ која не испуњава минималне захтеве за ове намене.
Зато су надлежни градски органи покренули активности на санацији овог простора и његовом
прилагођавању законом прописаним нормама. Након спровођења пројектованих мера депонија
ће бити спремна да у ограниченом временском периоду прими количине отпада који се
генерише на подручју града Шапца, до изградње регионалне депоније у Јарку. Без обзира на све
предузете активности, не очекује се да ће овај период бити краћи од 2 година, у ком року се
мора збрињавати настали отпад. По изградњи регионалне депоније и постројења за секундрну
сепарацију у Јарку, претоварне станице и рециклажног дворишта у Шапцу овај објекат ће се
сaнирати и затворити. Постоје размишљања о искоришћењу депонијског гаса.

4.4.9. Постојећи третман индустријског и опасног отпада

4.4.9.1. Поступање са индустријским отпадом

Проблем одлагања индустријског отпада се решава на следеће начине:
- одлагањем на посебна складишта или депоније у кругу фабрика;
- на мешовита и/или индустријска одлагалишта;
- одлагањем на комуналне депоније (инертан индустријски отпад).

Углавном, у Шапцу свако индустријско постројење има дефинисан начин сопственог
сакупљања, третмана и одлагања отпада.

Карактеристике поступања са индустријским отпадом су:
1. Поступање са индустријским отпадом није у складу са законским захтевима.
2. С друге стране, у Србији не постоји депонија или трајно складиште опасног отпада и

које задовољава основне критеријуме безбедног одлагања, односно не постоји постројење за
трајно уништење опасног отпада.

3. Генератори отпада принуђени су да проналазе решења, која нису у складу са
техничким нормама заштите животне средине и то одлагањем на привремена одлагалишта
углавном у кругу предузећа и то врло често на неадекватан начин (у пластична и метална
бурад, у пластичне вреће, на бетонске платое често без надстрешнице, у разне неадекватне
бетонске или друге касете, у резервоаре).
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4. Генерисање опасног отпада у задњих десет година је знатно смањено због изузетно
малог коришћења производних капацитета. Постоје велике количине раније створеног отпада,
који није ускладиштен и обезбеђен на адекватан начин тако да се мора хитно решавати овај
проблем поготову ако, што је реално очекивати, дође до повећања производње што ће изазвати
стварање нових количина опасног отпада и погоршати и овако лоше стање.

5. Рециклажа отпада у индустријским оквирима се највећим процентом односи на
рециклажу метала и амбалаже и то:

- враћањем амабалаже добављачу на поновно коришћење
- давање амбалаже сакупљачима на даљу прераду.

У Шапцу су радиле или раде поједине фабрике хемијског комбината Х.И. „Зорка“ које
су генерисале или генеришу следеће врсте опасног отпада:

- Пиритна изгоретина (отпад из пржионице пирита Зорка - Шабац
- Фосфогипс („Зорка - Минерална ђубрива“)
- Депонија „јаросит талога“ - отпадни Pb-Ag муљ („Зорка - Обојена металургија“)

На основу приказаних података, може се закључити да су основни проблеми у области
управљања опасним отпадима:

- Не постоји ефикасна хоризонтална и вертикална административна и стручна
организација за управљање опасним отпадом у Региону,

- Не постоји едукација становништва о опасном отпаду, начину поступању, обавези
рециклаже, тако да су веома изражени страхови јавности од опасног отпада и
његовог третмана,

- Не постоји комплетна база података са идентификацијом свих генератора у складу са
прописима и директивама ЕУ,

- Није извршена карактеризација целокупног опасног отпада у складу са националним
законодавством и директивама ЕУ,

- Не постоји стратегија управљања опасним отпадима у Региону,
- Нису утврђени оптимални и дозвољени технолошки поступци за третман и прераду

опасног отпада,
- Нису снимљени и утврђени капацитети постојећих система за прераду отпада који би

могли да послуже за прераду већих количина, а који сада не раде пуним
капацитетом,

- Нису јасно дефинисани генератори секундарних сировина, нити одређени
потенцијални корисници секундарних сировина,

- Нерешено питање транспорта опасног отпада или секундарних сировина до
сакупљача,

- Постојећа складишта у оквирима фабрика су привременог карактера, без грађевинске
и употребне дозволе,

- Не постоји одобрена локација депоније опасног отпада,
- Не постоји постројење за спаљивање опасног отпада,
- Само делимично су разматране могућности и направљен план искоришћења

постојећих технолошких производних поступака који би се могли користити за
прераду одређених врста и типова отпада (цементаре, ливачке пећи и сл.),

- Не постоји план санације земљишта контаминираних опасним отпадом, нити
санације дивљих индустријских депонија опасног отпада,

- Просторним планом Србије нису предвиђене локације за изградњу постројења за
третман опасних отпада,

- У фабрикама не постоје програми управљања опасним отпадима, као ни процедуре
за поступање са опасним отпадима,

- У фабрикама, углавном, не постоје посебна лица или службе задужене за
евидентирање опасних отпада.
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4.4.10. Биохазардни отпад

4.4.10.1. Медицински отпад

У укупном загађењу животне средине медицински отпад не заузима велики део, али је
он потенцијално међу најопаснијим врстама отпада, јер може да доведе до зараза и тровања.
Загађење које долази из здравствених установа је специфично и може да буде веома опасно,
како по здравље људи који раде у здравственим установама, тако и по здравље околине,
односно становништва, и екосистема у којем се тај отпад складишти.

Одлагање различитих категорија медицинског отпада у Србији се до 2008. године
обављало на различите начине у различитим здравственим установама.

Поједине здравствене установе користиле су метод спаљивања целокупног отпада у
сопственим спалионицама, као основни и једини метод збрињавања медицинског отпада.
Поменуте спалионице су најчешће радиле без контроле и надзора, на температурама које нису
адекватне за безбедно спаљивање медицинског отпада,  па су се јављали проблеми везани за
безбедносне стандарде и емисију гасова.

У другим здравственим установама употребљене игле и шприцеви, тупфери од вате,
завојни материјали и друге категорије углавном инфективног отпада у већини случајева се
заједно са комуналним отпадом  одлагао на депонијама.

У складу са проценама Светске здравствене организације, у болницама у Србији се
ствара просечно 1,8 kg медицинског отпада по болесничком кревету дневно, од чега око 0,5 kg
чини инфективни медицински отпад. Ова количина сразмерна је количини и просеку који важи
за земље Источне Европе. Све здравствене установе у Србији годишње стварају око 48 000 тона
отпада. Око 9 600 тона овог отпада може се сматрати опасним отпадом.

И у Шапцу до средине 2008. године поступање са опасним медицинским отпадом није
било регулисано у складу са Законом. Руковање инфективним медицинским отпадом као и
третман истог пре одлагања је до јула 2008. године било неадекватно пре свега због
непостојања одговарајућих система за третман ове категорије отпада, а такође и због неувођења
обавезних процедура у рад здравствених радника и сарадника. У процесу збрињавања
инфективног медицинског отпада недостајале су и мере за његово обележавање, транспорт и
адекватан третман за претварање категорије опасног у категорију неопасног медицинског
отпада.

Инфективни и патоанатомски отпад се уништавао спаљивањем у  неадекватној пећи за
спаљивање у кругу болнице. Сав отпад намењен спаљивању је претходно мерен. О количини
отпада намењеног спаљивању је вођена евиденција. У периоду од 01.01.2007. – 31.12.2007.
године укупно је спаљено 21 478 kg отпада. Може се закључити да сегрегација отпада није
правилно вршена. Узимајући у обзир да се спаљивао инфективни и патоанатомски отпад
количина од 21 478 kg, односно 35,44 kg по болесничкој постељи за годину дана указује на то
да се ради о малим количинама отпада и да је један део инфективног и патоанатомског отпада
завршавао на депонији као комунални отпад.

На подручју града Шапца постоје три здравствене установе Општа болница Шабац,
Дом здравља Шабац и Завод за јавно здравље Шабац. У оквиру Дома здравља постоје издвојене
амбуланте на целој административној територији, као и самог града. Поред њих медицински
отпад се генерише у већем броју приватних лекарских и стоматолошких ординација, као и у
Геронтолошком центру.

Поред здравствених установа медицински отпад се генерише и у ветеринарским
установама. У Шапцу постоје две ветеринарске установе и то ветеринарски специјалистички
институт и ветеринарска станица њена мрежа станица од државних установа, а поред њих
постоји и већи број приватних ветеринарских амбуланти.

Под медицинским отпадом се подразумева сав отпад настао приликом пружања
здравствене заштите људи и животиња. У односу на састав, особине и порекло може се
класификовати у седам главних категорија:

- Комунални отпад
- Инфективни и потенцијално инфективни отпад
- Употребљени оштри медицински инструменти
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- Патоанатомски отпад
- Хемијски отпад
- Фармацеутски отпад, укључујући и цитостатике
- Судови и боце под притиском
У циљу успостављања здравствено безбедног и еколошки прихватљивог начина

поступања са отпадом Министарство здравља Републике Србије је 2007. године покренуло
пројекат “Техничка подршка у управљању медицинским отпадом” који финансира Европска
унија.

Донацијом Европске уније преко Европске агенције за реконструкцију Министарство
здравља  Републике Србије је 2007. године доделило Општој болници Шабац као Центру за
третман медицинског отпада – ЦМТ, на нивоу Управног округа, систем за стерилизацију
инфективног медицинског отпада који се састоји уз два аутоматска парна стерилизатора,
дробилице за  уситњавање стерилисаног отпада, као и специјално наменско возило за транспорт
инфективног медицинског отпада. Поред тога добијени су контејнери за третман отпада као и
остала пратећа опрема.

Пре започињања рада извршена је едукација кадрова, и то:
- лица одговорних за управљање медицинским отпадом у својим установама
- возача задужених за преузимање и транспорт  отпада
- оператера задужених за рад у погону за третман инфективног отпада а затим и

већине запослених здравствених и нездравствених радника у здравственим
установама.

Општа болница Шабац је донела Правилник о управљању медицинским отпадом којим
се уређује начин и поступци управљања медицинским отпадом, План управљања медицинским
отпадом, као и различите безбедоносне процедуре за рад. Планом управљања медицинским
отпадом дефинисана су задужења, потребе за потрошним материјалом, идентификована су
места настанка и количине медицинског отпада, начин његовог разврставања, паковања и
обележавања, дефинисани су путеви и начини транспорта, поступање са сваком од издвојених
врста отпада,  поступци стерилизације и млевења инфективног медицинског отпада, начин
формирања протокола у који се уносе сви подаци о стерилизацији, резултатима контроле као и
начин привременог одлагања и преузимања стерилисаног и уситњеног медицинског отпада од
стране ЈКП.

Управљање медицинским отпадом чине следеће активности:
- Класификација и сегрегација отпада
- Паковање и обележавање отпада
- Сакупљање и транспорт отпада до ЦМТ
- Привремено складиштење (одлагање) отпада
- Мерење отпада и припрема за третман
- Третман отпада (стерилизација и дробљење) отпада
- Вођење евиденције отпада у ЦМТ

Погон за третман инфективног отпад је званично почео са радом од јула 2008. године.
Месечно се у просеку третира око 4 600 kg инфективног медицинског отпада од чега око 3 800
kg потиче из Опште болнице а остатак из домова здравља. (Дом здравља Шабац око 400 kg). За
стерилизацију наведених количина отпада потребно је око 180 циклуса у раду аутоклава. У
периоду од јула 2008. године до августа 2010. године укупно је третирано 134 497 kg отпада, од
чега је 108 824 kg потицало из Опште болнице Шабац, 12 294 из Дома здравља Шабац а остатак
из осталих здравствених установа. У току 2009. године укупно је третирано 69 179 kg отпада и
то 53 935 kg из Опште болнице, 6 266 kg из Дома здравља Шабац а остатак из других
здравствених установа.

По извршеној стерилизацији се врши уситњавање стерилисаног отпада у дробилици,
након чега отпад постаје непрепознатљив и није могућа његова злоупотреба, такође му се
смањује запремина чиме се смањују и трошкови одлагања.

Финални производ целог поступка је безопасни комунални отпад који се у црним
обележеним ПВЦ врећама одлаже у контејнере ЈКП у кругу болнице.
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Патоанатомски отпад се одлаже у расхладне уређаје након чега се врши коначна
диспозиција ове врсте отпада спаљивањем у спалионици која се налази у кругу болнице, а до
изналажења најбољег начина поступања са овом врстом отпада у складу са етичким и хуманим
принципима. Месечно се прикупи и спали до 130 kg ове врсте отпада.

Лекови и хемикалије са протеклим роком трајања, концентровани и разблажени остаци
цитостатика, жива из полупаних термометара и тензиометара се сакупљају у одговарајућу
амбалажу црвене боје  и складиште у подрумској просторији болничке апотеке (Опште
Болнице) намењеној за те сврхе и прописно обележеној.

Радиоактивни материјал се сакупља и одлаже у посебним оловним контејнерима које
преузима ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ.

4.4.10.2. Угинуле животиње и нејестиви споредни продукти из кланица

Угинуле животиње и нејестиви споредни продукти из кланица се морају третирати као
потенцијални извори заразних обољења људи и животиња.

Министарство за заштиту природних богатстава и животне средине Републике Србије је
финансирало „Идејни пројекат третмана и одлагања кланичног отпада на територији 4
општине: Шабац, Богатић, Владимирци и Коцељева“. Овај пројекат је у сагласности са
усвојеном Националном стратегијом управљања отпадом и регионалног је карактера.

Пројектом који је израдио Завод за заштиту здравља „Вера Благојевић“ Шабац заједно
са „Зорка - Развој и Инжењеринг“ је предвиђена изградња сабирног пункта, тзв. трансфер
станице за угинуле животиње и конфискате за више општина, одакле би се одвозио отпад у
Фабрику за прераду нејестивих производа заклане стоке АИК „Бачка Топола“ дд РЈ „Жибел“,
тј. на регионално постројење за третман овакве врсте отпада. Почетак имплементације овог
пројекта још није утврђен.

4.4.11. Постојеће депоније/сметлишта

Званична локација за одлагање комуналног отпада у Шапцу је постојећа депонија
„Дудара“ коју у овом тренутку ЈКП „Стари Град“ одржава у складу са Пројектом за
рехабилитацију и затварање депоније, који је урадио Институт Кирило Савић из Београда, 1999.
Отворена је 1991. године, заузима 21,3 ha, од чега је 18,5 ha испуњено, висина отпада је 5 m.

Према резимеу из Студије изводљивости [1] закључци су:
 Депонија комуналног отпада Шапца је у ствари неконтролисано сметлиште без

икаквих основних мера за заштиту животне средине;
 Депонија је на 300 m од центра града и градских солитера и на 100 m од реке Саве,
 Не постоји мостна вага/не постоји регистрација врсте и количине отпада;
 Ограда, капија, обезбеђење и приступни пут постоје, не постоји дренажа процедних

вода и дегазациони бунари;
 На депонији не постоји опрема за контролу загађења ваздуха и вода;
 Постоје еколошки проблеми везано за процедне воде и непријатне мирисе;
 На депонији у Шапцу се примењује дневно прекривање инертним материјалом;
 Услед недостатка компактора не постоји компактирање отпада;
 Медицински отпад се не одлаже на депонију;
 Отпад из кланица се не одлаже на депонију;
 На депонији је направљена нека врста селекције (углавном метали и картон), ниво

раздвајања није већи од 5% и обављају га приватна лица;
 Депонија нема употребну дозволу;
 Генерално, депонија је неусаглашена са законодавством у еколошкој сфери;
 Град нема алтернативу него да настави одлагање отпада на својој депонији (не

постоје расположиве алтернативне депоније);
 Град чека отварање нове санитарне депоније у близини Сремске Митровице на

садашњем сметлишту (локација Јарак);
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 У моменту израде Студије изводљивости Шабац није имао планове за раздвојено
прикупљање отпада;

 Званична локација „Дудара“ за одлагање отпада у Шапцу, према систему
класификације из Националне стратегије управљања отпадом 2003, класификована је
у класу К4, а то су: „Званичне локације за одлагање отпада које не испуњавају ни
минималне мере заштите“, које су попуњене и које треба одмах затворити.

На основу снимања и увида на терену направљен је попис свих постојећих депонија и
сметлишта на подручју града Шапца.

На основу података о географској дужини и ширини на физичко - геграфској карти
административног подручја града Шапца уцртана је (слика 32.) позиција сваке
депоније/сметлишта (црвена тачка) са ознаком депоније/сметлишта из колоне 3. претходне
табеле (црвена ознака алфанумеричког типа).

На основу увида на терену могу су генерално извести следећи закључци:
1. Најчешће локације дивљих депонија (сметилишта) су површине поред главних

путева и поред водотокова и канала (неретко и у самим коритима река). Такође често
се сметлишта формирају у депресијама, било да су природне (јаруге, вододерине)
или вештачке (старе шљункаре у мачванском делу територије).

2. На сметлиштима формираним у близини сеоских насеља уочено је и присуство
угинулих животиња и нејестивих остатака закланих животиња.

3. Приградска насеља, у којима ЈКП “Стари Град“ врши сакупљање отпада, и поред
највећег броја и концентрације становништва, имају најповољнију слику када су у
питању дивље депоније – готово да их и нема. Изузетак је једино насеље Мишар,
које је прилично оптерећено дивљим депонијама које су лоциране поред реке Саве и
у напуштеним шљункарама.

4. Према општој слици броја и величине дивљих депонија по насељима, читава
сагледана територија се може поделити у два „реона“.
- Мала и „раштркана“ села, каква се најчешће јављају у Поцерини, где постоји већи

број мањих сметлишта, при чему је веома значајно загађење  природних
водотокова.

- Велика и „ушорена“ села, каква се најчешће јављају у Мачви, где у неким селима
постоји зачетак управљања у области отпада и постоје сеоске депоније
(делимично уређене – ограђене, са повременим наношењем слоја земље).
Изузетак је село Табановић у којем, и поред делимичног сакупљање отпада од
стране ЈКП, постоји велики број (6) сметлишта.
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Слика 32. - Графички приказ локација депонија и сметлишта на административној територији
града Шапца

5. Сеоске депоније у Шеварицама, Мачванском Причиновићу и Дреновцу под
надлежношћу месних заједница могу да послуже као пример увођења реда у овој
области на сеоском подручју које није обухваћено сакупљањем комуналног отпада
од стране ЈКП „Стари Град“ Шабац. Оне су ограђене, на земљишту у власништву
месних канцеларија. У Шеварицама сеоска депонија се отвара одређеног дана у
недељи када мештани довозе отпад на одлагање и постоји лице које је плаћено и
одговорно за одржавање реда на депонији. Ове сеоске депоније могу да егзистирају
као привремене све до имплементације Регионалног и Локалног плана управљања
отпадом а након тога треба извршити њихову санацију и затварање.

6. Посебно треба истаћи насеље Прњавор које има све карактеристике приградског
насеља (велики број становника – око 5.000, велики удео непољопривредне
делатности у општој активности становништва), а у којем се не врши сакупљање
комуналног отпада од стране ЈКП „Стари Град“, што је резултирало енормном
количином отпада која се налази на два сеоска сметлишта.
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7. Снимање постојећих депонија и сметилишта, односно постојећег стања на терену је
јасно и недвосмислено указало да је неопходно да управљање комуналним отпадом
обувати целокупно административно подручје града Шапца.

4.4.12. Основни проблеми у функционисању система за управљање отпадом

Изношењем смећа је обухваћена територија града и пет приградских насеља.
Свакодневно (пет дана у седмици) ради седам аутосмећара, пет аутоподизача и два трактора са
приколицама као и мали аутосмећар. Имајући у виду да је амортизациони век комуналних
возила 8-10 година, и да су само шест аутосмећара и три аутоподизача „млађи“ од десет година
може се закључити да већ 2010. године треба набавити бар један аутосмећар.

Одвожењем смећа сакупљеног при чишћењу улица у граду врши се тракторима са
приколицама што у следећем десетогодишњем периоду треба променити набавком два мала
аутосмећара. Путна мрежа у градском делу је на изузетно високом нивоу, док само ширење
обављања делатности на приградска насеља доводи до проблема неадекватности путне мреже
(ширина улица, макадам), које се морају решавати набавком ужих камиона и асфалтирањем
улица.

У Шапцу тарифе за услуге управљања отпадом везане су за величину простора
корисника услуга и наплаћују се месечно. Предност оваквог система је у његовој
једноставности. С друге стране, систем је дестимулативан за превенцију стварања отпада јер је
трошак корисника фиксиран без обзира на количине отпада које корисник продукује и начина
на који га одлаже. Накнаде се плаћају или инкасантима или на шалтерима банака и ЈКП-а у
неким случајевима. Стопа наплате је у просеку између 60- 80%. Принудна наплата путем
судова у случајевима неплаћања је изузетно спора и тешка.

Финансирање инвестиције у затварање постојеће депоније и сметлишта као и изградњу
рециклажног дворишта и сакупљачких станица кроз повећање цена за одношење отпада би
било тешко, у ствари немогуће због ограничења повећања цена.

Основни задаци које је у наредном периоду потребно реализовати да би се систем
управљања отпадом унапредио су:

- изградња регионалне санитарне депоније и трансфер станице,
- набавка и модернизација опреме и механизације за закупљање и одвоз смећа

(контејнери, аутосмећари и друга потребна возила),
- проширење комуналне услуге на сеоско подручје,
- изградња рециклажног дворишта и рециклажних острва, који су, уз додатно

опремање комуналног предузећа и медијску кампању, основни предуслови за
значајније успостављање примарне селекције отпада.
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4.5. Бука

4.5.1. Увод

Буку представља сваки звук, који делује на човека непријатно, узнемиравајуће и
штетно. Бука има значајан утицај на квалитет живота и у том смислу, појављује се као
здравствени проблем.

Иако је звук део наше свакодневнице, звуци често бивају непријатни или непожељни, те
представљају буку. Бука у животној средини-комунална бука је нежељени или штетни звук у
спољној средини створен људском активношћу. Један од извора комуналне буке је саобраћај и
за разлику од индустријске буке, која у првом реду оштећује слух, комунална бука утиче
првенствено на квалитет живота, реметећи природан ритам рада и одмора.

Бука је сваки звук који може произвести нежељене физиолошке или психолошке ефекте
на појединца, групу, или утицати на комуникације, посао, одмор, рекреацију и сан.

Поред директног дејства буке на орган слуха, може доћи до оштећења централног и
вегетативног нервног система, а преко њега утиче и на многе друге органе у којима изазива
промене и функционалне сметње.

Штетност буке је у функцији висине звука, њеног спектра и њеног трајања. Тако на
пример бука одређеног интензитета постаје шкодљива ако трајање излагању премаши известан
број сати дневно, затим дисконтинуална бука је неподношљивија од континуалне и слично.

Уопште сматра се да зона замора почиње са нивоом од 75 dB (А),  да се кота узбуне
достиже са 85 dB (А), кота опасности са 90 dB (А) и да звучни ниво постаје болан са 120 dB (А).

Бука на територији града Шапца са припадајућим приградским и сеоским подручијима
потиче махом од: рада производних погона и пратећих активности у оквиру зона утицаја,
саобраћаја и животних делатности.

Обзиром да негативан утицај буке зависи од узраста и здравственог стања особа
изложених буци, мора се урадити зонирање целе територије града Шапца, на основу добијених
зона према Правилнику о методологији за одређивање акустичких зона („Сл. Гласник РС”,бр.
72/2010).

4.5.2. Постојећа законска регулатива

Ниво буке регулишу следећи важећи законски и подзаконски акти:
- Закон о заштити животне средине ( „Сл. гласник РС“, бр.135/2004 и 36/2009);
- Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2009);
- Правилник о методологији за одређивање акустичких зона   („Сл. Гласник РС“, бр.

72/2010);
- Уредба о индикаторима буке,граничним вредностима, методама за  оцењивање

индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл.
Гласник РС“, бр. 75/2010);

- - SRPS ISO 1996-1, Акустика –Описивање,мерење и оцењивање буке у животној
средини-

Део 1: Основне величине и процедуре оцењивања
Сем наведених прописа, на локалном нивоу, донета је Одлука о мерама за заштиту од

буке („Сл. лист општина Богатић, Владимирци, Коцељева и Шабац“, бр.4/94), где су између
осталог утврђене зоне града, ради предузимања мера за заштиту од буке, али је иста
неадекватна за данашње услове и постојеће стање.

Локалне самоуправе, на основу чл.8, Закона о заштити од буке у животној средини („Сл.
гласник РС“, бр. 36/2009), су обавезне да:

- утврђују мере и услове заштите од буке, односно звучне заштите у плановима,
програмима и пројектима, укључујући и оне на које даје сагласност у поступку
стратешке процене утицаја, процене утицаја пројекта на животну средину, односно у
поступку издавања интегрисане дозволе за рад постројења и активности;

- врше акустичко зонирање на својој територији, одређује мере забране и ограничења
у складу са овим законом;
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- обезбеђују израду стратешких карата буке из надлежности јединица локалне
самоуправе;

- доносе локални акциони план заштите од буке у животној средини, односно
обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу;

- обезбеђују финансирање мониторинга буке у животној средини на територији
јединице локалне самоуправе;

- врше надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини.

Јединица локалне самоуправе својим актом одређује органе и службе надлежне за
обављање послова из става 1. овог члана (лиценциране организације-стручне куће, које су
овлашћене за обављање послова из става 1. овог члана)

Према члану 38. истоименог закона, прописано је да стратешке карте буке за
агломерације са више од 100.000 становника, за главне путеве са просечним годишњим протоком
саобраћаја већим од 3.000.000 возила, за главне пруге са просечним годишњим протоком
саобраћаја већим од 30.000 возова, буду израђене најкасније до 31. децембра 2017. године.

Ступањем на снагу Закона о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр.
36/2009), чл. 2. и чл. 8., као и према препорукама европске директиве ICC iz 2002. године,
обавезно је утврђивање услова и предузимање мера заштите од буке.

Према Уредби о индикаторима буке,граничним вредностима, методама за  оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. Гласник
РС“, бр. 75/2010); допуштени ниво буке по зонама намене дат је у наредној табели.

Табела 32. - Акустичко зонирање простора, допуштени нивои буке по зонама намене

Зона намене Дозвољени ниво буке за дан
и вече у dB(A)

Дозвољени ниво буке за ноћ
у dB(A)

I
Подручје за одмор и
рекреацију, болничке зоне и
опоравилишта, културно-
историјски локалитети,
велики паркови

50 40

II
Туристичка подручја,
кампови и школске зоне

50 45

III
Чисто стамбена подручја 55 45

IV
Пословно-стамбена
подручја,
трговачко стамбена
подручја и дечја игралишта

60 50

V
Градски центар, занатска,
трговачка, административно
управна зона са
становима,зона дуж
аутопутева,
магистралних и градских
саобраћајница

65 55

VI
Индустријска , складишна и
сервисна подручја и
транспортни терминали без
стамбених зграда

На граници ове зоне бука не  сме прелазити дозвољене
нивое  у зони са којом се граничи
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Према Уредби о индикаторима буке,граничним вредностима, методама за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини („Сл. Гласник
РС“, бр. 75/2010); највиши дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави износи:

Табела 33. - Највиши дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави

Ред.
бр. Средина у којој човек борави

Дозвољени ниво
буке за дан и вече у

dB(A)

Дозвољени ниво
буке у dB(A) ноћу

1.
Боравишне просторије (спаваћа и
дневна соба) у стамбеној згради при
затвореним прозорима

35 30

2. У јавним и другим објектима, при
затвореним прозорима:

2.1.

Здравствене установе и приватна
пракса, и у њима:
а) болесничке собе
б) ординације
в) операциони блок без медицинских
уређаја и опреме

35 35
40 40

35 35

2.2.
Просторије у објектима за одмор деце
и ученика, и спаваће собе домова за
боравак старих лица и пензионера:

35 30

2.3.

Просторије за васпитно-образовни
рад (учионице, слушаонице, кабинети
и сл.), биоскопске дворане и
читаонице у библиотекама

40 40

2.4. Позоришне и концертне дворане 30 30
2.5. Хотелске собе: 35 30

4.5.3. Историја проблема и приказ постојећег стања

Још у VII веку п.н.е. су дати први писани документи о буци у Римској империји.
Египатски записи из прве године п.н.е. говоре о негативном утицају буке по људски организам.
Роберт Кох је исказао мисао, да ће доћи дан када ће бука постати један од великих непријатеља
човека, тако да ће се борити са њом, као са кугом или колером.

Човечије ухо је осетљиво на звучне таласе чија се фреквенција креће у опсегу од 16 до
20 000 Hz, при чему звучни таласи фреквенције испод 16 Hz припадају подручју инфра звука,
нечујни су за човека, а региструју се као вибрације, док звук фреквенције изнад 20 000 Hz
назива се ултразвук, такође је нечујан за човека и испољава се као топлотни ефекат.
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Слика 33. – Децибелна скала илустрована са неким уобичајеним звучним изворима буке

Скала (слика 33.) је дата у dB(A). Бројеви на скали у dB представљају однос са
договореним референтним нивоом који износи 20 µPa (праг чујности), тј. 0 dB. Још једна
корисна намена скале у dB је та, да и људско ухо реагује на промене јачине звука сходно
бројчаним вредностима скале у dB (интензитет од 80 dB ћемо доживети као 2 пута већи него
онај од 40 dB).

Испитивање комуналне буке је сложен задатак, јер извори буке су разноврсни. Не
постоје званични подаци о испитивању утицаја буке  на здравље људи у граду, jeр је утицај
буке немогуће издвојити, исти зависи од генетике људи, здравственог стања, као и низа других
фактора (квалитета исхране, воде за пиће, ваздуха и сл.). Градска бука је важан еколошки
стресни чинилац, а поремећаји спавања су њен најважнији учинак на здравље људи. Велика
интериндивидуална варијација ових учинака може се делимично објаснити особном
осетљивошћу на буку.

Уз поштовање важећих законских и подзаконских аката и предузимањем санкција
према сваком појединцу за непоштовање истих, градска бука се доводи у здравствено
прихватљиве оквире.

На територији града Шапца са приградским и сеоским насељима није успостављено
систематско мерење буке, вршена су само појединачна мерења по налогу инспектора, при
дневном и ноћном режиму рада. Појединачних конрола буке у периоду за 2008. год. и 2009.
год., обављено је укупно 43, при чему је било 19 прекорачења и стављено је 9 забрана ( 7 у
градском подручју и 2 у сеоским подручјима) на коришћење уређаја и обављање делатности,
јер предузетим техничко-технолошким мерама о трошку инвеститора, бука није сведена у
законом дозвољене граничне вредности. Прекорачења су се кретала у интервалу од 5 до 25
dB(A), од тога 3 дневна и 6 ноћна.
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Узроци прекорачења најчешће су:
- привредни објекти нису изграђени у складу са просторним урбанистичким

плановима;
- при промени делатности није извршена промена намене и прилагођавање објекта

новим производним условима;
- коришћени уређаји и опрема ручне израде без претходног атестирања од стране

овлашћене установе и прибављања података о звучној снази уређаја;
- интензиван саобраћај у појединим деловима града – насељима;
- рад грађевинских машина на градилиштима.

Генералним урбанистичким планом града Шапца су дефинисане типичне насељске
целине које представљају блокове или зоне са истим или сличним правилима грађења у складу
са преовлађујућом наменом површина.

Планом су утврђена правила грађења и уређења простора за следеће целине:
1. ТНЦ 1 Зона градског центра

- - подзона ТНЦ 2а, зоне насељених центара-Центри градских насеља
- - подзона ТНЦ 2б, зона центри приградских насеља

2. ТЦН 2 СЦ Зона специјализованих центара
3. ТЦН 3 Зоне високих густина становања
4. ТЦН 4 Зоне средњих густина становања
5. ТЦН 5 Зоне ниских густина становања
6. ТЦН 6 Зона рурално становање
7. ТЦН  7 Зона-Социјално угрожене категорије становништва
8. ТНЦ 8 Зона изузетно ниских густина становања резиденцијално становање.

Потребно је истаћи да су у оквиру правила грађења у делу намена објеката свуда
таксативно набројане одговарајуће делатности, које се могу обављати у зонама и делатности и
објекти чија је изградња забрањена у оквиру сваке зоне, што представља добру подлогу за
акустичко зонирање и израду стратешких карата.

Планом је дефинисана и подела улица према саобраћајном оптерећењу:
- - магистралне градске улице: Хајдук Вељкова и Јеврејска улица;
- - градске улице: Војводе Јанка Стојићевића, Краља Милутина, Масарикова,

Светогорска, Поцерска, Краља Александра, Јанка Веселиновића, Хајдук Станкова, Мачванска,
Краља Милана,  6 Пука и Вука Караџића;

- - приступне улице: Кајмакчаланска, Проте Смиљанића, Сурепова, николе Пашића,
М Обилића, Грмићска, Далматинска и улице којима се приступа приградским насељима:
Мишар, Јевремовац,Јеленча, П. Причиновић и Мајур;

- - сабирне улице: Поп Лукина, М. Поцерца, В. Мишића, краља Радослава,
Пушкинова, Станоја Главаша, Војислава Илића, Жике Поповића, Војводе Степе, леонарда да
Винчија, церска, Норвешка, Ослобођења, Јована Цвијића, Владе Јовановића, Кнеза Милоша,
Косте Абрашевића, Анте Богићевића, Цицварићева, део Господар Јевремова, Кнеза Иве од
Семберије, Трг ђачког батаљона, Сремска, и улице на Летњиковцу: Сувоборска, Пуковника
Крсте Смиљанића и Николе Тесле.

Остале улице спадају у секундарну уличну мрежу.
Наведене поделе улица и утврђена правила грађења предвиђена Генералним

урбанистичким планом добар су основ за израду Одлуке о мерама заштите од буке у животној
средини.

4.5.4. Подела буке

Бука се, према месту настанка и изворима загађења, на територији града Шапца са
приградским и сеоским насељима, за која су вршена наведена мерења, и уопше, може се
поделити на:
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1. буку у животној средини-комуналну буку; и
2. уличну буку.

1. Бука у животној средини - комунална је бука настаје радом извора из привредних
објеката и то: музичких инструмената и компјутерске музике у угоститељским објектима,
разних врста компресора, чилера, млинова, преса, циркулара и др. индустријске опреме и
активностима на отвореном простору - грађевинска бука. Грађевинска бука се појављује као
бука која настаје коришћењем бушилица, багера, камиона на градилиштима или приватним
двориштима. Таква врста буке је присутна од раног јутра до дубоко у ноћ, а поред тога траје и
током викенда. Грађевински радници користе временске периоде за обављање својих
делатности када је фреквенција саобраћаја нижа, јер, наводно, тада праве најмање проблеме
возачима.

Грађевинске машине спадају у групу повремених или привремених извора буке, са
временским ограничењем коришћења. Могу се поделити у две групе:

- -покретне: камиони, дозери, багери, ровокопачи, утоваривачи и сл., и
- -непокретне-стационарне: кранови, компресори, чекић за разбијање бетона.
Нивои буке код ових машина су различити и крећу се у интервалу од 87-100 dB(A).

Решавање проблема буке у зони утицаја радa ових машина је веома комплексно и на
прави начин се може адекватно решити једино заједничком применом свих релевантних
елемената предвиђених  у условима заштите радне и животне средине и израдње објеката.

2. Улична бука је бука која настаје дешавањима на улици (баште, роштиљнице и сл.) и
саобраћаја бука коју стварају теретна и путничка возила и возови.

Град Шабац је израдио Саобраћајну студију којом су обрађени сви аспекти угрожавања,
између осталих и буком.

Са аспекта буке интересантан је податак о структури укупног протока саобраћаја на
улазно-излазним правцима.

Табела 34. - Структура укупног протока саобраћаја на улазно-излазним правцима

Структура возила Укупан број возила у периоду
снимања Проценат учешћа

Путничка возила 30.137 76,5
БУС 702 1,8
Теретна возила 5.705 14,5
Остало 2.854 7,2
Укупно 39.398

Најинтензивнији правац је ка аутопуту, а затим ка Крупњу и Обреновцу, из чега се
може предпоставити, имајући у виду зависност нивоа буке од интензитета и структуре
саобраћаја, да су у овим правцима и нивои буке повишени.

Флуктуација возила на градским раскрсницама у једном сату је најинтензивнија на
раскрсници Карађорђеве-Кајмакчаланске-Милоша Подцерца у поподневном испитном
термину, а најнижа на раскрсници Гаврила Принципа и Хајдук Станкове, приближно 10 пута
нижа у односу на прву раскрсницу.

У друмском саобраћају бука зависи од:
- -структуре саобраћајног тока;
- -природе  површине за кретање,
- -топографије терена;
- метеоролошких услова;
- позадинске буке.

Доминантни извори буке код путничких и теретних возила су погонске јединице и
контактна површина пута са пнеуматицима.
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У железничком саобраћају бука зависи од:
- брзине кретања;
- типа локомотиве, вагона и шина;
- основе на којој су шине постављене;
- крутости точкова.

Интеракција точкова и шина генерише доминантну буку, а у директној је зависности од
брзине кретања и геометријске конфигурације пруге.

4.5.5. Заштита од буке

Заштита од буке може имати 3 аспекта и то:
- идентификација извора,
- пут звучног таласа,
- утицај на слушаоца.

4.5.6. Закључак

У граду Шапцу у циљу што квалитетнијег решавања  проблема буке у области животне
средине, треба решавати у складу са важећим законским прописима, а приоритени су  следећи
проблеми:

- Недостају планови града који омогућавају настајање извора прекомерне буке;
- Не врши се систематско мерење нивоа буке – мониторинг, па самим тим нема ни

формиране базе података, стратешких карата и пројеката за заштиту од буке;
- Због непостојања резултата мерења буке са закључним посматрањима не врши се

увопђење додатних мера заштите од буке.
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4.6. Јонизујуће и нејонизујуће зрачење

4.6.1. Увод

Зрачење или радијација представља процес преноса енергије кроз простор путем
електромагнетних таласа или материјалних честица. Под зрачењем се, такође, подразумевају
статичка електрична и магнетна поља. Човек је током живота изложен низу зрачења
различитих енергија која могу бити природног и вештачког порекла. Већину зрачења зовек не
може да региструје својим чулима. Природна зрачења су космичка зрачења, укључујући и
зрачење Сунца, и зрачења која настају на Земљи. Вештачка зрачења су последица технолошког
развоја и могу потицати из многобројних извора. Зрачења мањих енергија стварају електрични
уређаји, средства комуникације, електрични извори светлости итд. Извори вештачких зрачења
високих енергија су углавном рентгенски апарати и вештачки радиоактивни материјали.

Проласком кроз супстанцу зрачење губи енергију. Количина апсорбоване енергије
зависи од врсте и интензитета зрачења, као и од својстава супстанце. С обзиром на ефекат,
односно штетност, деловања зрачења на човека и животну средину, зрачења се могу поделити
на јонизујућа и нејонизујућа. Јонизујућа зрачења су она зрачења која имају довољну енергију
да у међуделовању са супстанцом јонизују њене атоме, односно молекуле. Под јонизацијом се
подразумева процес којим се од електрично неутралног атома ствара јон, одосно атом који има
одређено наелектрисање. Јонизујућа зрачења су електромагнетна зрачења високих енергија
(ренгенско и гама зрачење) и сва честична зрачења. Нејонизујућа зрачења немају довољну ене-
ргију да јонизују атоме и молекуле. Нејонизујућа зрачења су електромегнетна зрачења ниских
енергија (ултраљубичасто зрачење, видљива светлост, инфрацрвено зрачење, високофреквентна
и нискофреквентна зрачења и статичка електрична и магнетна поља).

(а) (б)
Слика 34. - Ознаке (а) радиоактивности и (б) ЕМ поља

Ефекти јонизујућег зрачења у људском телу су хемијске промене које могу иницирати
биолошке промене, а нејонизујућа зрачења стварање топлоте и електричних струја. Могући
штетни ефекти зрачења на човека и животну средину нису још увек довољно познати за све
врсте зрачења. Сматра се да они зависе од врсте и енергије зрачења, времена и начина
излагања. За јонизујућа зрачења штетни ефекти су релативно добро познати и дефинисане су
границе излагања за одређено трајање и начин излагања. Код нејонизујуђих зрачења штетни
ефекти, трајање и начин излагања нису још увек довољно познати, а границе излагања изведене
су из досадашњих мерења и епидемиолошких студија. Међутим, иако су за све врсте зрачења
дефинисане границе излагања, користи се принцип АЛАРА (As low Аs Reasonably Achievable).
Према овом принципу у свакој ситуацији потребно је смањити ниво изложености зрачењу на
најмању меру колико је то могуће и оправдано.

4.6.2. Електромагнетни спектар

У погледу физичких својстава, нема принципијелне разлике између електромагнетних
таласа од највећих до најмањих дужина. Међутим, ако електромагнетни таласи свих таласних
дужина поређају у низ од најмање до највеће таласне дужине, онда ће поменуте области обу-
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хватити интервале одређених таласних дужина, који се међусобно разликују само по начинима
свог природног или вештачког произвођења и начинима на који их откривамо. Заједничка им је
брзина, а разлика у таласним дужинама, односно у количини енергије коју преносе. При томе
квантитативне промене таласне дужине условљавају квалитативне промене електромагнетног
зрачења. Такав низ свих електромагнетних таласа, слика 34., назива се електромагнетни
спектар1. Један „крај“ су радиоталаси таласне дужине милијарду пута веће од таласне дужине
видљиве светлости. На другом „крају“ спектра налазе се гама зраци. Они имају таласне дужине
милион пута мање од таласне дужине видљиве светлости. Следе основне категорије
електромагнетног спектра, од најдуже до најкраће таласне дужине.

Слика 35. - Електромагнетни спектар

Радио таласи

Ови таласи трансмитују радио и телевизијске сигнале. Радио таласи имају опсег
таласних дужина од центиметра до десетине или стотине метара. ФМ радио таласи су краћи од
АМ радио таласа. На ример, ФМ радио станицана 100 MHz имаће таласну дужину око 3 m. АМ
станицана 750 kHz користи дужину таласа од око 400 m. Радио таласи се користеи за стварање
слика. Радио таласи са таласним дужинама од неколико центиметара се могу транс-митовати са
сателита или са антене. Рефлектовани радио таласи се могу користити за стварање слика са тла
у потпуном мраку или кроз облаке.

Микро таласи

Детекција ових таласа пружа информације као што су температура објеката који их
емитују. Имају таласну дужину од 1 mm до 30 cm. У микроталасној пећи, генерисани таласи се
пребацују на фреквенције које храна може апсорбовати, када постаје топлија. Суд у коме храна
стоји апсорбује мање енергије и остаје много хладнија од хране. Микроталаси се емитују са
Земље, објеката као што су аутомобили и авиони и из атмосфере.

1Дуга боја у видљивом делу спектра представља само мали део електромагнетног спектра.
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Инфрацрвени зраци
ИЦ-зраци укључују термалну радијацију. На пример, горући дрвени угаљ не одаје

светлост, али емитује инфрацрвено зрачење које се детектује у виду топлоте. Инфрацрвено
зрачење се може детектовати електронским детекторима и има примену у медицини или у
проналажењу места где се губи топлота (битна ставка код система грејања у кућама).
Инфрацрвене слике, добијене сензорима из сателита и авиона, могу садржати битне
информације о, на пример, стању усева и могу нам помоћи да видимо шумске пожаре чак и
када су увијени у густу, непровидну завесу дима. Заузимају део спектра од 780 nm до 1mm.

Видљива светлост

Дуга боја која је позната као видљива светлост је мали део спектра чије се таласне
дужине крећу у интервалу од 400–780 nm. То је једини део електромагнетног спектра који
можемо видети и подудара се са највећим интензитетом Сунчеве светлости. Видљиви таласи
омогућују да се идентификују објекти на основу њихове видљиве боје.

Ултраљубичасти зраци

УВ-зраци имају таласне дужина од 400 до 100 nm. Сунчева светлост садржи УВ-зраке
који штете људској кожи и очима. Већина ових зрака бива блокирана у озону у горњем делу
атмосфере Земље. Мала доза УВ зрака је добра за људску кожу, али веће дозе ових зрака
проузрокују канцер и катаракту.

X-зраци

Таласна дужина ових зрака се креће од 10-9 – 10-12 m. X-зраци су високо енергетски
таласи који имају велику моћ продирања. Користе се у медицинске сврхе. Слике X-зрака Сунца
могу носити битне информације типа Соларних експлозија и осталих промена на Сунцу које
утичу на временске услове.

Гама зраци

Ови зраци имају таласне дужине мање од 10-12 m. Имају већу продорну моћ од X-зрака.
Генерисани су од стране радиоактивних атома и при нуклеарним експлозијама. Слике космоса
добијене помоћу гама зрака допринеле су много астрономији јер су дале информације о
животном циклусу звезда и других бурних процеса у космосу.

Космички зраци

Посебну категорију чине космички зраци који нису део спектра. Уместо радијације, ови
зраци представљају честице високих енергија које путују свемиром приближном брзином
светлости. Њихове високе енергије се могу поредити са онима које поседују гама зраци на
горњем крају електромагнетног спектра. Космички таласи са највишим енергијама потичу ван
наше галаксије и дају информације о јако удаљеним објектима као што су квазари. Ови таласи
бивају детектовани када стигну у горњи слој атмосфере и креирају пљускове честица при
њиховој интеракцији са атомима. Секундарне честице-продукти судара се коначно могу
детектовати инструментима на тлу.

4.6.3. Јонизујуће зрачење

Јонизујућа зрачења су електромагнетска или честична зрачења која могу да јонизују
материју и чија је енергија већа од 124 eV,односно таласна дужина мања од 100 nm или
фреквенција већа од 3x1015 Hz.

Главне врсте јонизујућег зрачења настају као резултат спонтаног распада радиоактив-
них атома. Језгра таквих  атома могу мењати структуру и тиме емитовати енергију у три главна
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облика: алфа честице, бета честице и гама зраци. Још једна важна врста јонизујућег зрачења, X-
зраци, резултат је процеса изван језгра, тј. емитују их електрони из омотача атома.

Алфа и бета честице су атоми или субатомске честице које имају енергију и нелек-
трисање те могу дирекно деловати на електроне, па се називају и директно јонизујуће зрачење.
Гама зраци и X-зраци су електромагнетни зраци, електричко неутрални, па не могу деловати на
електроне и стога се називају индиректно јонизујуће зрачење.

4.6.3.1. Врсте јонизујућег зрачења

Алфа честице

Алфа честица је идентична језгру хелијума, а састоји се од два протона и два неутрона.
То је релативно тешка и високоенергетска субатомска честица са позитивним наелектрисањем
+2e због своја два протона. Брзина алфа честице у ваздуху је око једне дваде-сетине брзине
светлости.

Када је однос броја неутрона и протона у језгру одређених атома пренизак, они емитују
алфа честицу како би успоставили равнотежу. На пример: полонијум-210 има 126 неутрона и
84 протона што је однос од 1.50 напрема 1. Након радиоактивног распада емитовањем алфа
честице, однос постаје 124 неутрона према 82 протона или 1.51 према 1. Будући да број про-
тона у језгру одређује елемент, полонијум-210, након емисије алфа честице, постаје олово-206
који је стабилан елемент.

Атоми који емитују алфа честице углавном су врло велики атоми, тј. имају високе
атомске бројеве. Много је природних и вештачких радиоактивних елемената који емитују алфа
честице. Природни извори алфа честица имају атомски број најмање 82, уз неке изузетке. Нај-
важнији алфа емитери су: америцијум-241 (атомски број 95), плутонијум-236 (94), уран-238
(92), торијум-232 (90), радијум-226 (88), радон-222 (86). Алфа емитери су присутни у различи-
тим количинама у готово свим стенама, тлу и води. Након емисије, алфа честице се због велике
масе и наелектрисања крећу релативно споро и у ваздуху потроше сву енергију након неколико
центиметара, када вежу слободне електроне и постају хелијум.

Позитиван набој алфа честица може бити користан у неким индустријским процесима.
На пример, радијум-226 се користи за лечење карцинома. Полонијум-210 служи за неутралиса-
ње статичког електрицитета у многим индустријама. Алфа честице због звог позитивног набоја
привлаче слободне електроне и тако смањују статички набој. Неки детектори дима користе
емисију алфа честица америцијума-241 за стварање електричне струје.

Бета честице

Бета честице су еквивалентне електронима. Разлика је у томе што бета честице потичу
из језгра, а електрони се налазе у омотачу. Бета честице имају електрични набој -1. Њихова
маса износи око 1/2000 масе протона или неутрона. Брзина појединачне бета чести-це зависи од
тога колику енергију има и варира у широком опсегу. Њихова енергија наноси штету живим
ћелијама тако што разбија хемијске везе и ствара јоне.

Емисија бета честице догађа се када је однос броја неутрона и протона у језгру преве-
лик. Сматра се да се неутрон трансформише у протон и електрон, с тим да протон остаје у
језгру, а електрон се избацује. Тиме се број неутрона смањује за један, а повећава број протона
за један и тако настаје нови елемент. Бета честица је често праћена и емисијом гама зрака.
Након избацивања бета честице језгро још увек има вишак енергије коју отпушта у облику гама
фотона. Радиоактивни распад технецијума-99, који има превише неутрона да би био стабилан,
је пример бета распада. Значајнији бета емитери су: фосфор-32, трицијум, угљеник-14, строн-
цијум-90, кобалт-60, јод-129/131, цезијум-137.

Бета емитери имају многе употребе, посебно у медицинској дијагностици и лечењу
(фосфор-32 и јод-131), али и у разним индустријким инструментима који служе за мерење
дебљине врло танких материјала. Бета честице у ваздуху се крећу неколико десетака центи-
метара и лако се заустављају чврстим материјалима. Када бета честица остане без енергије,
понаша се као било који други слободни електрон.
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Гама зрачење

Гама зрак је квант електромагнетне енергије, тј. фотон. Гама фотони су фотони са
највише енергије у елекромагнетном спектру. Емитују их језгра неких радиоак-тивних атома.
Гама фотони немају масу ни електрични набој, али имају врло високу енергију, око 10 000 пута
већу од енергије фотона у видљивом делу електромагнетног спектра. Због високе енергије и
електронеутралности гама честице, које се крећу брзином светлости у ваздуху могу прећи
стотине хиљада метара пре него што потроше енергију. Могу проћи кроз многе материјале и
људско ткиво. Врло густи материјали, попут олова, обично се користе за заштиту од гама
зрачења.

До емисије гама зрака долази када језгро радиоактивног атома има превише енергије, а
обично прати емисију бета честице. Цезијум-137 је добар пример радиоактивног распада
емисијом гама зрака. Неутрон из језгра се трансформише у протон и бета честицу. Додатни
протон мења атом у баријум-137. Језгро избацује бета честицу, али још увек има вишак енерги-
је па емитује гама фотон да би се стабилизовало.

Радиоактивни елементи који, емитују гама зрачење,   најраширенији су извори зрачења.
Моћ продирања гама зрака има много употреба. Иако гама зраци могу продирати кроз многе
материјале, они не чине те материјале радиоактивним. Најкоришћенији емитери гама зрака су
кобалт-60 (стерилирање медицинске опреме, пастеризирање хране, лечење карцинома), цези-
јум-137 (лечење карцинома, мерење и контрола протока течности у индустријским процесима,
истраживање подземних извора нафте) и техницијум-99м (дијагностичке студије у медицини).
Гама зраци користе се и за побољшање физичких својстава дрвета и пластике и за испитивање
металних делова у индустрији.

X-зрачење

X-зрачење је електромагнетно зрачење слично светлости, али са вишом енергијом.
Уређаји за генерисање X-зрака имају вакуумирану стаклену цев на чијим крајевима су
постављене електроде, негативна катода и позитивна анода. На електроде је доведен високи
напон који може бити у распону од неколико хиљада волти до неколико стотина хиљада волти.
Разлика потенцијала тада електроне, скупљене на катоди, убрзава према аноди те они ударају у
металну плочу великом енергијом. При судару с металном плочом електроне ће привући
позитивно наелектрисана језгра атома метала, при чему се смањује енергија електрона, тј.
долази до емисије X-зрака, који имају велику моћ продирања.

X-зраци који настају као резултат судара електрона с металном плочом имају широк
распон енергије, међутим максимална енергија коју могу имати одређена је разликом потенци-
јала између електрода које убрзавају електроне. На пример, ако је разлика потенцијала између
електрода 50 kV, онда ће X-зраци имати енергију до 50 keV.

Велики део енергије електронског снопа на аноди се претвара у топлоту па се стога цеви
за генерирање високоенергетских X-зрака често хладе водом. Моћ продирања X-зраке чини
идеалним за коришћење у медицинској дијагностици, али и за разне индустријске сврхе.
Међутим, висока енергија X-зрака може узроковати јонизацију и чини X-зраке биолошки
опасним ако апсорбована доза није испод препорученог минимума.

4.6.3.2. Штетно дејство јонизујућег зрачења

Јонизујуће зрачење представља присуство различитих физичких поља чији кванти имају
енергију довољну да изазову јонизацију атома или молекула и тиме проузрокују штетне ефекте
по живот и здравље људи и животну средину. У организмима живих бића, овај процес доводи
до дисоцијације молекула воде, стварања пероксида и других слободних радикала, што
резултује оксидативним стресом и оштећењем генетског материјала. Да би дошло до јонизације
ово зрачење мора да има енергију од најмање 12,4 eV.

Више различитих поља може да изазове јонизацију. У зависности од тога да ли је поље
наелектрисано или не, могуће је извршити поделу свих јонизујућих зрачења на директно
јонизујућа и индиректно јонизујућа. Кванти директно јонизујућих поља су наелектрисане
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честице као што су електрони, позитрони (брзи електрони и позитрони се из историјских
разлога називају β-зраци), и сложене честице као што су протони, α-честице, неки наелектри-
сани фисиони продукти итд. Индиректно јонизујућа поља су електрично неутрална и то могу
бити кванти електромагнетног поља (фотони), као што су γ-зраци, X-зраци, или неке сложене
електронеутралне честице као што су неутрони или електронеутрални фисиони продукти итд.

Дозвољене дозе нејонизујућег зрачења су оне количине зрачења које се према данаш-
њим научним сазнањима могу сматрати безопасним, односно толерантним, и одређују се
препорукама ICRP (International Commision on Radiological Protection) које су уграђене у
легислативу Републике Србије кроз Закон о заштити од нејонизујућих зрачења и нуклеарној
сигурности („Службени гласник РС“ 36/09) и друге подзаконске акте.

Према садашњем законском уређењу, локална самоуправа нема никакве ингеренције
по питању јонизујућег зрачења, али са аспекта јавног интереса, мора да постоји максимална
сарадња свих владиних институција и јавности, као неопходне контроле рада владиних инсти-
туција, у постизању највиших стандарда у области нуклеарне и радијационе безбедности и
радијационе  сигурности, јер то има директне реперкусије на општу добробит, не само садаш-
ње, него и будућих генерација.

У Републици Србији је на снази мораторијум на изградњу нуклеарних електрана према
Закону о забрани изградње нуклеарних електрана („Службени гласник СРЈ“ 12/95), а послове
заштите од јонизујућих зрачења према Одлуци о оснивању Агенције за заштиту од
јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије („Службени гласник РС“ 76/09) врши
Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије, док према Одлу-
ци о оснивању Јавног предузећа за управљање нуклеарним објектима у Р.Србији („Службени
гласник РС“ 50/09) право на управљање нуклеарним објектима има то јавно предузеће.

Када се ткиво изложи зрачењу, апсорбована енергија може да изазове хемијске промене
у ћелији. Ове промене, које утичу на метаболизам саме ћелије, могу да буду толико штетне да
доведу до страдања појединих ћелија. Последица тога је радијацијска болест, која у крајњој
мери може да изазове смрт организма. Међутим, ове промене могу да изазову и трајну
модификацију ћелијске активности, те због тога промене на генима и појаву карцинома. Проме-
не у живом организму услед радиоактивног зрачења могу да се испоље одмах након зрачења, а
у неким случајевима и после неколико дана, недеља, чак и година. Опасност радиоактивног
зрачења повећава се тиме, што оно у тренутку озрачивања не узрокује никакве приметне
последице (нпр. осећај бола), чак ни при смртоносним дозама.

На радиоактивно зрачење најосетљивије су оне ћелије које су врло активне и брзо се
множе. Зато, под утицајем тог зрачења, код човека прво страдају ћелије коштане сржи. Органи
за исхрану су такође веома осетљиви на радиоактивно зрачење. Озрачивање ткива може да има
и позитивне ефекте, као што је на пример код ћелија злоћудног тумора које су много осет-
љивије на зрачење од нормалних ћелија.

Степен оштећења организма зависи како од врсте и интензитета зрачења, те времена
озрачивања, тако и од стања организма, његових биолошких и генетских својстава. Мутације на
репродуктивним ћелијама резултују генетским малформацијама у потомству, где пре свеа треба
истаћи тератогене ефекте, тј, психофизичке деформације на плоду.

Јонизујуће зрачење, чак и у малим дозама, има кумулативни ефекат, што за последицу
може да има настанак леукопеније, тромбоцитопеније, анемије, и разних других поремећаја.

4.6.3.3. Извори јонизујућег зрачења

Већина материјала на Земљи садржи радиоактивне елементе у веома малој мери.
Највећи извори природне радиоактивности на Земљи су радиоактивни калијум, уранијум,
торијум и радон који је и највећи појединачни извор природног јонизујућег зрачења. Радон
(222Rn) је радиоактивни гас без боје, укуса и мириса, 7.5 пута је тежи од ваздуха. Настаје у
распаду природног уранијума (238U), који се налази у земљишту и стенама. Радон је присутан,
како у спољашњости, тако и унутрашњости зграда, а излагање у унутрашњости зграда је пос-
ледица еманације гасова контаминираних радоном из тла. До излагања долази због инхалације
потомака радона 222, који су алфа радиоактивни.
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Као гас радон је веома мобилан, а како је растворљив у води, могуће су значајне
концентрације радона у атмосфери, води и земљишту. Период полураспада радона је 3.825
дана. Радон 222Rn, који је потомак уранијума 238U, представља најзначајнији радонов изотоп.
Распадом радонових језгара 222Rn настају краткоживећи потомци: полонијум 218Po, олово 214Pb
и бизмут 214Bi.

Проблем радиоактивног гаса радона изазива велику пажњу научних и стручних кругова
у свету. Разлог је тај што радон и његови продукти распада дају више од 50 % од укупне
ефективне дозе коју човек добија од природне радијације. Главни допринос изложености
човека радиоактивном гасу радону долази услед његове инхалације. Захваљујући чињеници да
се радон добро  раствара у води, радон се може помоћу ње транспортовати на велика растојања.
Излагање становништва високим концентрацијама гаса радона, као и уношење великих
концентрација аеросола краткоживећих продуката распада радона, доводи до озрачивања
првенствено органа за дисање, које може проузроковати канцер плућа. Сматра се да је радон,
после пушења други највећи узрок канцера плућа. У случају конзумирања високорадонских
вода, највише су угрожене осетљиве ћелије унутар абдомена. Канцер желуца доводи се у везу и
са повећаном концентрацијом радона у води за пиће, премда се овај податак односи пре свега
на Сједињене Америчке Државе.

Доминантан извор радона у затвореним просторијама до другог спрата је грађевинско
земљиште, док у просторијама на вишим спраторима радон потиче од грађевинског материјала.
Значајни фактори који утичу на концентрацију радона у становима су: карактеристике
земљишта (хемијски састав, порозност итд.), квалитет градње, тип конструкције, вентилација,
као и метеоролошки услови и климатске промене.

Постоје два основна начина заштите затворених простора (кућа, станова и др.) од
нагомилавања радона. Први је да се сведе улазак радона у унутрашњост прострије на што је
могуће мању меру. Други начин је омогућити радону да из просторије изађе, пре свега честом
изменом ваздуха у унутрашњости са спољашњим (мања концентрација радона) ваздухом.

Будући да радон углавном излази из земље и пење се према атмосфери, на том путу се
могу наћи станови и куће. Уколико постоји пролаз у унутрашњост, тај гас ће ући у простор
куће и нагомилавати се све више и више.

Тло испод кућа се након градње обично мало слегне и остане празан простор између
бетонске плоче и површине земље. У том простору се нагомилава радон. Да би се спречило
продирање радона у грађевину, пре свега не сме му се дати пут којим би ушао. Уколико је кућа
квалитетно направљена и нема ни најмањих пукотина на плочи и околним зидовима, те ако
плоча континуирано прелази у бочне зидове при чему је направљена квалитетна хидро
изолација, радон не може продрети у кућу. Будући да су количине заробљеног радона испод
плоче значајне, добро је омогућити наставак његовог природног пута према атмосфери и
смањити концентрацију испод грађевине. То се изводи тако што се постави цев која води од
простора под плочом, па све до места где се радон може испустити.

Према препорукама Комисије ICRP (International Commission on Radiological Protestion)
из 1994. године, грађевински стандард за изградњу нових станова и кућа је 100 Bq/m3 радона
као просечни годишњи ниво, 200 Bq/m3 за препоруку  јефтиних санационих мера и 600 Bq/m3 за
препоруку скупих санационих мера. Према Правилнику о границама излагања јонизујућим
зрачењима (Службени лист СРЈ бр. 32/1998.), граничне вредности концентрације активности
радона у ваздуху су:

 200 Bq/m3 за новоизграђене станове, а
 400 Bq/m3 за постојеће стамбене објекте.

Међутим, и поред ових препорука и норми, у пракси се увек примењује принцип
ALARA (As Low As Reasonably Achievable – онолико ниско колико се разумно може постићи).
То практично значи да се, у случаја када је регионално или локално присутна значајна
концентрација природних радионуклида, неизбежно толерише виши ниво јонизујућег зрачења.
Коначно, ваља напоменути да у нашој земљи не постоје препоруке о дозвољеном нивоу
концентрације активности радона у пијаћим водама. Према препоруци EPA, горња граница
концентрације радона у води за пиће износи 300 pCi/l, односно око 10 Bq/l, а ниво од 148 Bq/m3
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се већ, према Светској здравственој организацији, сматра за акциони ниво за снижавање
кон-центрације активности радона.

Поред радона, у контаминацији стновниства природним радионуклидима друго место
заузима стонцијум 90 (90Sr) са 2% утицаја на живи свет. Овај елемент се уграђује у минералне
структуре костију. Због трајне ретенције у костима, дугог живота и β-радиоактивности, може
значајно да утиче на промене у коштаној сржи, што узрокује различитим поремећајима, између
осталог и мијелофиброзом и леукемијом. Скоро половина овог радионуклида у животној
средини је последица Чернобиљског акцидента. Поред стронцијума и цезијум и радиоактини
јод су или последица радијационог акцидента или дијагностичких интервенција.

Слика 36. - Јонизациони детектор дима и радиоативни громобран

Када су у питању вештачки извори јонизујућег зрачења, неопходно је поменути јониза-
ционе детекторе дима, радиоативне громобране, изворе јонизујућег зрачења који се користе у
медицинске сврхе, као и радиоактивни шут из индустријских потројења.

Јонизациони детектори дима садрже малу количину америцијума (241Am) уграђеног у
златну завојницу унутар јонизационе коморе. Просечна активност ове завојнице је окo 1µCi.
Америцијум емитује алфа честице и нискоенергетске гама зраке. Време полураспада америци-
јума је око 430 година, што значи да се америцијум распада веома споро и да детектор дима,
након што му истекне радни век од 10 година, у основи задржава исту почетну активност.
Главну опасност код радиоактивног детектора представља његова радиоактивна компонента
америцијум. Америцијум је отпадни продукт нуклеарних реактора и унутар детектора се налази
безбедно обложен. Проблем настаје ако дође до оштећења детектора у случају немарног
уклањања, пожара, земљотреса или ратног разарања. У том случају може доћи до ослобађања
америцијума, који се тада лако апсорбује у плућима и може да изазове карцином или генетска
оштећења. Још већа опасност постоји од проналажења изгубљеног и оштећеног детектора од
стране нестручног лица и евентуалног задржавања детектора у непосредној близини.

Радиоактивни громобрани користе радиоактивно зрачење за јонизацију ваздуха изнад
громобрана. Тиме се повећева проводност ваздуха па се тако усмерава и помаже пражњење
атмосферског електрицитета на жељеном месту. Јонизујуће поље радиоактивног громобрана се
простире у пречнику од око 300 метара изнад громобрана, а како има облик левка окренутог на
горе, не делује на приземне слојеве. Међутим, ако громобран падне на земљу услед застарело-
сти или оштећења, може доћи до хоризонталног ширења зрачења у чијем пољу могу да се нађу
и људи. Најзаступљенији радионуклид у громобранима је кобалт 60 (60Co).

Термоелектране су један од највећих нуклеарних загађивача. Испуштања радиоактив-
них материја из термоелектрана, због радиоактивних нечистоћа у угљу, резултују већим излага-
њем становништва јонизујућем зрачењу од оних које воде порекло од нуклеарних електрана.
Један од најзначајнијих проблема, када су у питању термоелектране су пепелишта. Угаљ
поседује у веома малом проценту радиоактивни уранијум, баријум, торијум и калијум. Када
велика количина угља сагори на једном месту, количина радионуклида остаје непромењена, а
како су они део слабо запаљивог угља, они не сагоревају и остају у пепелу. Проблем  настаје
када ови продукти сагоревања дођу у атмосферу. Као последица појављује се такозвана еолска
ерозија пепела, односно долази до нежељеног разношења пепела под дејством ветра. Због тога
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би пепелишта требало да буду наквашена водом, или засађена толерантним биљним културама.
Један од начина је да пепелишта термоелектрана буду прекривена воденим огледалом, како би
се продукти сагоревања стабилизовали, али то није увек случај. Дешава се да ова водена
огледала не буду увек подесно обезбеђена, тако да долази до сушења пепела или до тога да
толерантне биљне културе попусте пред степеном загађења или недостатком воде и хранљивих
материја, што узрокује подизање пепела у атмосферу. Тада настаје могућност контаминације
становништва инхалацијом или ингестијом путем контаминираних биљака и животиња. Како је
овај пепео α-радиоактиван, он је у свом локализованом стању у потпуности безопасан по
становништво, али ако дође до инхалације или ингестије то може значајно да утиче на живот и
здравље изложеног становништва. Чињеница је да у релативној близини Града Шапца постоје
два блока термоелектране Никола Тесла, па се овај потенцијални утицај на квалитет живота и
здравље људи не може занемарити.

4.6.3.4. Главни проблеми и могуће активности

Потребно је утврдити у којој мери је становништво упознато са опасностима излагања
радону и начинима за оптимално излагање јонизујућем зрачењу насталом на овај начин.
Потребно је такође утврдити на који начин надлежни органи и институције информишу и
образују становништво о постојању контаминације изазване овим гасом, као и да ли постоји
детаљна карта концентрације радона у тлу и стенама на територији Града Шапца. Потрбно је
утврдити и да ли се у подручјима и објектима (подрумске просторије, приземне куће, итд.) са
повећаном концентрацијом радона предузимају посебне мере у циљу превенције излагања
становништва овом гасу.

Тренутно се, у сарадњи Института за физику Универзитета у Београду и Високе
технолошке школе струковних студија у Шапцу, ради скрининг концентрације радона у
основним и средњим школама у Шапцу, како би се направила груба слика о изложености
становништва града штетном утицају овог гаса јер неке претходне студије сугеришу да постоји
повећана концентрација овог гаса на територији Срема. Резлтати овог истраживања требало би
да буду доступни до краја године и то би требало да буде тек прва фаза систематског праћења
концентрације овог гаса у земљишту и стамбеним просторијама.

Потребно је увидети да ли има и колико радиоактивних детектора дима на територији
Града Шапца, да ли су уредно регистровани и безбедни, као и који орган је задужен за техничку
контролу ових детектора, те да ли он поседује потпуну контролу над уклањањем постојећих и
складиштењем уклоњених детектора. Потребно је такође увидети колико је становништво
упознато са опасностима од овог извора јонизујућег зрачења, као и да ли се радиоактивни
детектори дима још увек користе и да ли су уклоњени сви којима је истекао рок трајања.

Потребно је утврдити колико радиоактивних громобрана има на теритиорији Града
Шапца, да ли је ова евиденције прецизна, који органи или установе су задужени за контролу,
месечну техничку проверу, одржавање и уклањање застарелих радиоактивних громобрана, као
и дозиметријску проверу истих. Такође је потребно направити увид у информисаност становни-
штва о коришћењу ових громобрана и степену опасности која постоји ако се њима нестручно и
несавесно рукује. Према закону, потребно је уклонити све преостале радиоактивне громобране,
па је тако првенствени циљ ступање у контакт са органом или установом која је задужена за
њихово уклањање, а самим тим и прикупљање средстава за неопходне радње у сврху трајног
уклањања ових громобрана.

Неопходно је стећи увид у техничко-технолошке процесе који осигуравају пепелишта
термоелектрана, као и стање на терену, како би се осигурало да штетни продукти процеса
сагоревања не доспеју до  биосфере, која због узајмне повезаности чини осетљив ланац биљне,
животињске и човекове исхране. Потребно је стећи увид у сазнање становништва о аспектима
овог вида загађења и испитати да ли се у близини термоелектрана спроводе посебне мере
информисања становништва и превенције радиолошко-биолошко-хемијског загађења. Ово би
могло да буде циљ неке будуће студије која би захтевала куповину скупих детектора α-честица
или колаборацију са неком престижном научном установом или референтном лабораторијом
која је опремљена адекватним уређајима. Овим пројектом би могла да се обухвате и питања
везана за ниво радијације фосфатног ђубрива које се користи у пољопривреди, радиоактивни
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шут из различитих индустријских постројења, радиоактивне светлеће боје, извори који се
користе у медицинске сврхе и сви други могући извори јонизујућег зрачења за које би могло да
се испостави да су од интереса у току спровођења пројекта.

Како је Република Србија окружена државама у којима постоје нуклеарна постројења,
потребно је стећи увид у систем ране најаве радијационог инцидента као и у организациону и
техничко-технолошку опремљеност служби задужених за реаговање у случајевима ванредних
ситуација овог типа. Потребно је проценити колика је спремност органа цивилне заштите за
случај радијационог инцидента већих размера, као и каква решења постоје у том случају.
Такође је потребно стећи увид у обученост и образовање становништва за случајеве радија-
ционог инцидента већих размера. Претпоставка је да је тај аспект цивилне заштите занемарен у
последњим циклусима формалног образовања и да треба додатно радити на образовању
становништва о овој теми.

Потребно је увидети да ли постоји потребан ниво јавности у раду установа које су
задужене за руковање, контролу и складиштење радиоактивних материјала. Потребно је
увидети и да ли одговорне установе врше систематско испитивање радиоактивности у животној
средини, да ли ове установе поседују уредну и прецизну евиденцију о изворима јонизујућег
зрачења, да ли се води евиденција о изложености становништва изворима јонизујућег зрачења у
медицинске сврхе и у сврхе професионалне делатности, те да ли се врши уредна контрола
радиоактивности роба при транзиту.

4.6.4. Нејонизујуће зрачење

Од настанка живота на Земљи до двадесетог века, слаба, природна  нискофреквентна и
високофреквентна електрична и магнетна поља, поред Земљиног статичког електричног и
магнетног поља, су сачињавала њен електромагнетни амбијент. Ова  природна поља потичу из
два извора: Сунца и атмосферских пражњења. Међутим, од почетка двадесетог века наша око-
лина садржи различите облике поља, како природна тако и она која је произвео човек.

Електромагнетна (ЕМ) енергија се користи на различите начине. Многи изуми са краја
двадесетог века, од свакодневних кућних и канцеларијских уређаја до мобилних телефона, су
толико важни и толико олакшавају живот да се често поставља питање: ”како је човек могао да
живи без њих”? Ови изуми су постали интегрални део модерног живота. Питање је, међутим, и
да ли њихово коришћење представља ризик по здравље човека?

Слика 37. - Извори нејонизујућег зрачења у домаћинству и саобраћају

Последњих година све више се учвршћује мишљење да ЕМ поља произведена на
различите начине, од енергетских водова до мобилних телефона, изазивају различита  обољења,
укључујући рак. По том питању, због недовољног знања, још увек нема јединственог става.
Бољи увид у реалну ситуацију указује да не треба игнорисати  потенцијалне опасности по
здрав-ље од ЕМ поља. Примећени су утицаји и поља веома мале јачине, што није лако
објаснити. Током низа година, изведено је много значајних истраживања о овим ефектима.
Истраживачи сада покушавају да идентификују поменуте утицаје који могу угрозити здравље
људи.
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Док, поодавно, постоје довољно убедљиви докази да високофреквентна
електромагнетна поља, у одређеним условима, испољавају негативне последице по здравље
човека, када се ради о стационарним и нискофреквентним пољима,  индустријских учестаности
(50 Hz), још увек нема јединственог става. Према томе, не сме се запоставити питање штетних
утицаја ста-ционарних и ниско- и високофреквентних ЕМ поља на здравље човека. То питање
је веома акуелизовано последњих деценија.

4.6.4.1. Врсте нејонизујућег зрачења

Нејонизујућа зрачења су електромагнетна зрачења која имају енергију фотона2 мању од
12,4 eV. Нејонизујуће зрачење не поседује довољну енергију да изазове јонизацију у живим
организмима. Она обухватају:

 ултраљубичасто зрачење-УВ (таласне дужине 100-400 nm),
 видљиво зрачење-ВИС (таласне дужине 400-780 nm),
 инфрацрвено зрачење-ИЦ (таласне дужине 780 nm - 1 mm),
 радио-фреквентно зрачење (фреквенције 10 kHz - 300 GHz), елетромагнетска поља

ниских фреквенција (фреквенције 0-10 k Hz) и ласерско зрачење.
Нејонизујућа зрачења обухватају и ултразвук или звук чија је фреквенција већа од 20

kHz.
Излагање електромагнелном пољу (ЕМП) учестаности 50 Hz је најзаступљенији вид

излагања у стамбеном и пословном простору. Човек је окружен мноштвом електричних уређаја
који неминовно стварају ЕМП које представља загађење његовог животног простора. У
литератури сав спектар тих поља се назива електромагнетни смог. Електромагнетна поља
учестано-сти наше електродистрибутивне мреже 50 Hz спадају у област екстремно ниских
учестаности (ЕЛФ). Људски организам не поседује чула која би могла регистровати ова поља и
због тога је врло битно проучити ефекте овог поља на људски организам с обзиром да је стално
изложен дејству ових поља у савременом радном и животном окружењу. Механизми штетног
деловања нејонизујућег зрачења зависе од фреквенције овог зрачења и нису у потпуности
утврђени.

Електромагнетно зрачење ниских фреквенција

Пренос и дистрибуција електричне енергије врши се помоћу високонапонских
струјних водова који су састављени од неколико паралелних жица. Електромагнетно
поље ових жица је интензивно, али је обично затворено између њих. Магнетно поље
енергетских водова је одређено интензитетом струје која протиче кроз њих, близином
жица, висином вода изнад површине тла и удаљеношћу једног вода од другог.
Магнетна индукција високонапонских водова варира у току дана у зависности од
потрошње електричне енергије и температуре околи-не. Највећа поља су испод самих
преносних водова, а при удаљавању од њих брзо опадају.

Осим високонапонских струјних водова, извор магнетног поља високог интензитета
могу да представљају и електричне подстанице. Трансформаторске станице и трансформатори
представљају веома важне делове електроенергетског система који служе за промену напонског
нивоа. У суштини, трансформаторске станице представљају скупове опреме као што су: преки-
дачи, растављачи, уземљивачи и трансформатори намењени регулисању напона. Трансформа-
тори су извори јаких магнетних поља јер им се принцип рада заснива управо на временски
променљивим магнетним пољима. Поред тога, због спуштања енергетских водова који улазе и
излазе из трансформаторске станице, магнетна поља у њиховој близини су још јача.

Сви електрични уређаји, који се користе у домаћинству или у канцеларији, стварају
магнетно поље само током рада. Таква поља веома брзо опадају са растојањем (обично обрнуто
пропорционално трећем степену удаљености), тако да су значајна само на веома малим расто-
јањима од уређаја.

2 Ово зрачење има фреквенцију мању од 300 000 000 GHz.
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ICNIRP (International Commission for Non-Ionizing Radiation Protection) стандардом за
магнетна поља одређене су граничне врености за ЕМ поља екстремно ниских фреквенција:

 подручје повећане осетљивости B = 1 mT и
 подручје професионалне изложености B = 0.5 mT.
Ове вредности могу бити и мање, што се уређује националним правилницима о заштити

од електромагнетних поља. Закон о заштити од нејонизујућег зрачења и Правилник о
границама излагања нејонизујућем зрачењу, у Републици Србији донети су 2009. године.

Високофреквентно електромагнетно зрачење

Нагли пораст коришћења мобилних телефона прати забринутост због опасности од
њиховог штетног деловања на људски организам. Епидемиолошка и лабораторијска истражи-
вања треба да потврде или оповргну сумње о штетном утицају мобилних телефона. Организа-
ције за заштиту људи од електромагнетног зрачења стално раде на превентивном пооштравању
стандарда за зрачење.

Микроталаси мобилног телефона и базних станица, као и код микроталасне рерне,
изазивају загревање ткива сразмерно њиховој снази. Снага ЕМ таласа мобилног телефона мања
је више хиљада пута од снаге таласа микроталасне рерне. Физички закључак је да се загревање
које изазива емисија мобилног телефона може занемарити у поређењу са рерном. Са медицин-
ског аспекта, загревање и други ефекти мобилног телефона не смеју се занемаривати.

Иако су снага и термичко дејство мобилних телефона мали, постоји страх да би зрачење
могло довести до поремећаја у функционисању ћелије, што би на дужи временски период (10-
так година) изазвало озбиљне последице по здравље људи. Организације за заштиту људи од
прекомерног зрачења доносе низ стандарда и препорука. Владе усвајају стандарде, а
произвођачи мобилних телефона и мобилни оператери дужни су да их поштују. Заштитом од
зрачења бави се Међународна комисија за заштиту од нејонизујуцег зрачења - ICNIRP. Стан-
дарди ICNIRP-а, који се односе на зрачење мобилних телефона, поштују се у Европској Унији.

Поред епидемиолошких истраживања којима се, на основу статистике, закључује да ли
мобилни телефони штетно делују на организам, постоји низ лабораторијских мерења која се
баве овим ефектом. Основна сврха лабораторијских мерења зрачења мобилних телефона је да
се утврди количина апсорбованог зрачења у ткиву организма. Мерење апсорбованог зрачења
мобилног телефона подразумева израду модела делова тела човека и постављање мерне сонде
унутар модела. Ову мерну апаратуру карактерише веома висока цена.

Базна станица мобилне телефоније (БСМТ) је јединствени назив за локацију на којој се
налазе примопредајни уређаји и одговарајућа телекомуникациона опрема, која служи за
повезивање базне станице са осталим деловима јавне мобилне телекомуникационе мреже. Са
аспекта заштите од електромагнетских поља, главни делови базне станице су радио примо-
предајници и антене. Радио примопредајници служе за пријем и за слање сигнала мобилним
телефонима крисника. Пријем се врши на једној, а слање сигнала на другој фреквенцији. БСМТ
једног оператора може истовремено радити у три мобилне телекомуникационе мреже (или три
дела јединствене мреже) који се разликују по фреквенцијским опсезима које користе. То су, за
сада, G1 ( око 900 MHz), G2 (око 1800 MHz) и G3 (око 2100 MHz). Нису све БСМТ исте. Једна
од подела је и према месту и очекиваном интензитету саобраћаја. Тако постоје БСМТ за
покривање ванградских и градских средина, као и микро БСМТ за покривање малих зона (нпр.
тржни центар, делови неких улица и сл.). Антене које користе БСМТ могу зрачити (паралелно
са земљином површином) једнако у свим смеровима или доминантно у једном уском сектору
(нпр. ширине око 300). Антене БСМТ могу бити јасно уочљиве за сваког становника, али и не
морају бити. „Сакривање“ антена се обично ради из естетских разлога.

БСМТ је опремљена и радио примопредајником и антенама за остваривање неопходних
веза са другим БСМТ. У Србији се за то користе радиорелејни уређаји који могу радити на
фреквенцијама 13 GHz, 18 GHz или 23 GHz. Њихове антене стварају узак сноп зрачења (свега
неколико степени). За поуздан рад оваквих уређаја неопходна је оптичка видљивост између
пријемне и предајне антене и одговарајући слободан простор око главног снопа зрачења. Ове
мере обезбеђују да се, у нормалним условима, нико не може наћи у главном снопу зрачења
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Ултраљубичасто зрачење

Како је УВ зрачење предмет проучавања многих научних дисциплина не постоји његова
јединствена подела. Подела која ће овде бити представљена је CIE (Commission Internationale de
I'Eclairage, publication No. 69, 1985) подела УВ зрачења. На основу ове поделе, спектар УВ
зрачење има три области:

- УВ-Ц област од 100 nm до 280 nm,
- УВ-Б област од 280 nm до 315 nm и
- УВ-А област од 315 nm до 400 nm.

УВ-Ц зрачење је зрачење највеће енергије у УВ области. Апсорбују га све ћелијске
компоненте, укључујући и нуклеинске киселине, те оно директно делује на генетски материјал
и може изазвати смрт ћелија. Овај део УВ зрачења је најштетнији за живи свет на Земљи, али је
у потпуности апсорбован од стране атмосфере и због тога не представља опасност за биосферу.

Од укупног соларног УВ зрачења које доспе до површине Земље свега 2% је УВ-Б
зрачење. У човечијој кожи зрачење из овог дела спектра УВ зрачења изазива синтезу витамина
D. Поред тога оно има и штетно дејство које се огледа у изазивању црвенила коже, опекотина,
пигментације, бора, брзог старења коже, карциногенезе, фотокератитиса очију...

Највећи део (90%) УВ зрачења које доспева до површине Земље је УВ-А зрачење. Ово
зрачење продире дубље у кожу од УВ-Б зрачења, али се ефекти које оно изазива слабији и
делују кумулативно. Ефекат овог зрачења се, због начина његовог дејства,  открива тек када се
промене озбиљно развију. Делује на генетски материјал, ДНК, функционалне протеине и
ћелијске мембране, изазива појаву фотодерматозе, фотосензибилацију егзогених или ендогених
супстанци присутних у кожи. УВ-А зрачење појачава дејство УВ-Б зрачења на људску кожу.

Извори УВ зрачења се могу поделити на природне и вештачке. Вештачки извори УВ
зрачења су лампе и флуоресцентне цеви које се користе у биологији, медицини и козметици.
Апарати који се користе за стерилизацију ваздуха, воде, хируршких сала као и свих просторија
у којима је то неопходно, такође су вештачки извори УВ зрачења. Вештачки извори УВ зрачења
су и уређаји за електрично и гасно заваривање, ласери и готово сви електрични извори
светлости. Природни извор УВ зрачења је Сунце. УВ зрачење које долази до Земље са Сунца
назива се соларно УВ зрачење и чини свега 10 % од укупног Сунчевог зрачења које доспе до
Земљине површине.

Вештачки извори УВ зрачења се могу поделити на јонизационе и топлотне изворе.
Најпознатији пример јонизационих извора је кварцна лампа. Она је израђена у виду цеви од
кварцног стакла, из које је евакуисан ваздух, а уведена извесна количина аргона и живе. У цеви
су затопљене две електроде како би се лампа могла прикључити на струјни извор.

У топлотне изворе спадају сви извори код којих се УВ зрачење добија у резултату
загревања до високих температура. Тако на пример, код електричног заваривања (Волтин лук)
постижу се температуре од (2000–4000) K, са спектром таласних дужина од (220 –320) nm. Код
гасног заваривања температура пламена је до 3000 К, а опсег таласних дужина (210 - 220) nm. У
ову групу извора спадају и пећи за топљење метала чије се температуре крећу од (1500-2500) К,
а опсег таласних дужина УВ зрачења (290-380) nm.

Природни извор УВ зрачења је Сунце. Зрачење које доспева до Земље је врло
променљиво и зависи од доба дана и годишњег доба, као и од метеоролошких услова. Важан
утицај на ниво УВ зрачења има количина озона у атмосфери која се мења током дана и током
године. Кроз атмосферу пролази углавном УВ-А компонента и мали део УВ-Б компоненте
сунчевог зрачења, док се УВ-Ц компонента апсорбује у атмосфери и не доспева до Земље.
Спектрална густина сунчевог зрачења на граници атмосфере приближно је стална, док је на
површини Земље врло променљива и зависи од начина проласка зрачења кроз атмосферу.

Сунце се састоји углавном од јонизованих гасова, око 90% водоника и 10% хелијума, на
врло високим температурама. Температура површине Сунца је око 6000 К, док је у језгру Сунца
температура око 15 милиона келвина. Честице јонизованог гаса у Сунцу крећу се великим
брзинама, при чему непрекидно зраче. Настало γ-зрачење великих енергија, проласком кроз
унутрашњост Сунца, претвара се у електромагнетно зрачење мањих енергија, углавном у
рентгенско, ултраљубичасто, видљиво и инфрацрвено зрачење. Сваке секунде Сунце зрачи
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енергију реда величине 1026 Ј. У зависности од активности на Сунцу, ова енергија се мења у
границама од 1 %.

Биолошки ефекти које изазива УВ зрачење својим дејством на живе организме су
различити и због тога је дефинисан биолошки спектар за сваку врсту биолошког дејства. За
човека је најважнији еритемски спектар, тј. спектар зрачења које изазива црвенило коже. Овај
спектар биолошког дејства дефинисан је 1987. године од стране Мек Кинија и Дифија и
прихваћен је од стране CIE.

4.6.4.2. Главни проблеми и могуће активности

Чак и видљива светлост може да буде штетна када је ретина изложена краћим таласним
дужинама. Интензивно светлосно зрачење може да доведе до заслепљивања, које може да има
тешке последице по безбедност појединца, а као реперкусију и безбедност у општем смислу.

Инфрацрвено зрачење може да има значајну улогу у стварњу термалног стреса, али и
неким значајним променама на кожи код професионално изложеног становништва.

Тренутно се на територији Града, колико је познато, осим у педагошке сврхе, не раде
студије о термалном стресу узрокованим дејством инфрацрвеног зрачења.

На територији Града не постоје подаци о броју, распореду и јачини поља високо-
напонских струјних водова и трансформаторских станица, као и подземних каблова, те њихо-
вом утицају на животну средину. Колико је до сада познато, вршена су нека мерења, углавном
у педагошке сврхе, где није утврђена повреда законских ограничења за јачину поља, али и даље
не постоји систематско праћење и мерење поља ових објеката.

На теритиорији Града постоји више базних станица мобилне телефоније, али није
познато да ли постоји систематско праћење интензитета поља ових објеката, као ни да ли се у
њиховом непосредном домету налазе зоне повећане осетљивости (обданишта, школе, болнице,
итд). Колико је до сада познато, до сада је вршен мониторинг неколико оваквих постројења,
углавном у педагошке сврхе и у тим извештајима до сада није утврђено постојање прекорачења
у законском ограничењу.

На територији Града, колико је познато, не постоји систематско мерење УВ-индекса и
не постоји пракса упозоравања становништва на повећане вредности ултраљубичастог зрачења
преко локалних средстава јавног информисања, а на основу података добијених на локалном
нивоу.

Како у случју нејонизујућих зрачења, на основу Закона о заштити од нејонизујућих
зрачења, локална самоуправа има одређене ингеренције, могуће је дати препоруке о следећим
активностима:

Евидентирање извора нејонизујућег зрачења од посебног значаја, њихов континуирани
мониторинг и упоређивање са дозвољеним вредностима према Правилнику о границама
излагања нејонизујућим зрачењима („Службени гласник РС“ 36/09).

Формирати правна лица за послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих
зрачења према Правилнику о условима које морају да испуњавају правна лица која врше
послове систематског испитивања нивоа нејонизујућих зрачења, као и начин и методе
систематског испитивања у животној средини („Службени гласник РС“ 36/09).

Поверавање локалној самоуправи вршење инспекцијског надзора над изворима
нејонизујућих зрачења за које одобрење за изградњу и почетак рада издаје надлежни орган
локалне самоуправе.

Превентивни преглед и континуирани здравствени мониторинг одређених група
становништва, како становништва повећане осетљивости и професионално изложеног
становништва, тако и становништва које се налази у зонама домета објеката који би могли бити
значајан извор нејонизујућег зрачења.
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4.7. Инфраструктура и енергетска ефикасност

4.7.1. Инфраструктура

4.7.1.1. О инфраструктури уопште

Појам инфраструктура веома је широк и за стручњаке из различитих области може
имати различито значење. У најширем смислу инфраструктура обухвата саобраћај и све
инсталације, али и друштвене установе и објекте, школске, здравствене, војне, спортске,
рекреативне, јавне службе и објекте за одржавање чистоће, зеленила, депоније смећа, гробља и
сл. Обухваћени су у значајној мери и садржаји супраструктуре.

За потребе израде Локалног еколошког акционог плана за град Шабац, под појмом
инфраструктуре, подразумевамо само саобраћајну инфраструктуру и различите техничке
инсталације које се већином смештају подземно, које у свакодневној комуникацији називамо
комуналном инфраструктуром. Комунална инфраструктура подразумева инфраструктурне
системе који су значајни за пружање комуналних услуга, као што су водовод и канализација,
гасовод, зеленило, одржавање чистоће, депоније, гробља итд.

Имајући у виду да енергетски системи за производњу и дистрибуцију припадају
инфраструктурним системима који су предмет нашег посматрања, логично је да и Е-ефикасност
буде разматрана у уквиру ове радне групе. Инфраструктурни системи (комунални) чија је
намена потпуно елиминисање или смањење негативних утицаја на животну средину, као и
отклањање последица већ насталог загађења биће третирани у појединачним областима у
зависности од врсте и предмета загађења.

Инфраструктура се може генерално дефинисати као физичка и просторна структура –
„објекти“ који омогућавају кретање људи, добара, производа, воде, енергије, информација,
отпада и сл. Ова дефиниција не обухвата зграде, изузев транспортних терминала, као ни возила.
Којом год дефиницијом описали инфраструктуру, њена основна улога, од преисторијских
времена до данас, јесте да потпомаже и унапређује људске активностима.

Генерално се може поделити на јавну (цивилну) и војну инфраструктура. Овај извештај
се искључиво бави питањима везаним за јавну инфраструктуру.

Јавна инфраструктура подељена је  на следеће области:
- саобраћајна инфраструктура (путеви, железничке пруге и станице, аеродроми,

унутрашњи пловни путеви и пристаништа и сл.)
- хидротехничка инфраструктура (снабдевање водом, каналисање насеља, објекти за

пречишћавање отпадних вода, наводњавање, одводњавање и сл.)
- енергетска инфраструктура (објекти, уређаји и системи електричне енергије,

нафтоводи, гасоводи, продуктоводи и сл.)
- телекомуникациона инфраструктура (телефонија, телеграфија, оптички каблови,

земаљске станице веза, саобраћајна телематика и сл.) и
- остала инфраструктура (депоније, спортски терени, објекти за рекреацију и сл.)

4.7.1.2. Саобраћајна инфраструктура

Град Шабац захвата северни део северозападне Србије, лоциран је на десној обали реке
Саве на око 80 m надморске висине просечно, 103 km узводно од Београда. Ка Шапцу
гравитирају три микрорегије које чине његово пољопривредно залеђе: ка западу се простире
Мачва, ка југу Поцерина, а ка истоку Посавина.

Шабац је релативно добро саобраћајно повезан са Београдом (око 85 km), Новим Садом
(73 km), Ваљевом (68 km) и Лозницом (56 km). Саобраћајни значај Шапца је повећан
успостављањем државне границе на Дрини и представља раскрсницу магистралних и
регионалних путева важних у путној мрежи Србије. Налази се на пловном делу реке Саве. Кроз
град и Мачву пролази железничка пруга нормалног колосека.
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Основну мрежу саобраћајница на подручју Шапца чине:
- магистрални пут М 19: - Београд - Обреновац - Шабац - Лозница - Сарајево,
- магистрални пут М 21: - Нови Сад - Рума - Шабац - Ваљево - Пожега,
- регионални пут Р 127: - Шабац - Крупањ,
- регионални пут Р 208: - Сремска Митровица - Шабац - Осечина,
- регионални пут Р 209: - Шабац - Богатић,
- из правца севера у град улази локални пут - Шабац - Дреновац,
- из правца југозапада у град улази локални пут - Шабац - Добрић,
- железничка пруга нормалног колосека - Рума - Шабац - Лозница - Мали Зворник,
- пловни пут реке Саве.
-
4.7.1.3. Путна инфраструктура

На територији града Шапца налази се 59,9 km магистралних путева (државни пут 1.
реда) са савременим (асфалтним) коловозним застором, од чега око 9 km (15%) пролази кроз
сам градско седиште или по ободу.

Дужина регионалних путева на територији града Шапца је 111,4 km, од чега је око 111,4
km (100%) са савременим (асфалтним) коловозним застором. Око 6 km (~5,4%) регионалних
путева пролази кроз уже градско подручје.

Локалних путева на територији града Шапца има око 316 km, од чега је: 240 km (76%)
са савременим (асфалтним) коловозним застором, 76 km (24%) са туцаничним застором.

Дужина градске уличне мреже Шапца износи око 149 km од чега је 128 km (86%) са
савременим (асфалтним) коловозним застором и 21 km (14%) са шљунчаним застором.

Дужина уличне мреже у приградским насељима износи 122 km од чега под савременим
коловозним (асфалтним) застором 62 km (51%), а са туцаничним застором 60 km (49%).

Укупна дужина путне мреже на територији града је 758,3 km.
Основну уличну мрежу у Шапцу чине саобраћајнице које се надовезују на мрежу

магистралних, регионалних и локалних путева.
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Слика 38. - Путна инфраструктура

Окосницу уличне мреже Шапца чини потез магистралног пута М 19, Обреновац -
Шабац - Лозница, односно Хајдук Вељкова и Јеврејска улица које у постојећој категоризацији
уличне мреже представљају градске магистрале. Просечна ширина коловоза дуж поменутих
потеза је око 10 m а ширина тротоара варира од 1,5 m на периферним деловима до 5 m у
деловима ближим центру. Дуж Хајдук Вељкове улице постоје обостране бициклистичке стазе
ширине 1,0 m које су у постојећем стању девастиране и врло често злоупотрбљене за
паркирање путничких и теретних возила.

Обилазни пут пресецају градске саобраћајнице, следеће по рангу у категоризацији
градске уличне мреже.

У правцу југ-север на регионални пут Р 208 Шабац - Осечина се надовезује Улица
војводе Јанка Стојићевића и спаја се са Улицом краља Милутина која је такође у рангу градске
саобраћајнице. Улице војводе Јанка Стојићевића и Краља Милутина повезују јужне делове
града са градским центром и источном индустријском зоном. Попречна веза у рангу градске
саобраћајнице између улица Масарикове и Краља Милутина се остварује Светогорском
улицом.

У правцу југозапад-североисток на регионални пут Р 127 Шабац - Крупањ се
надовезујуследеће градске саобраћајнице: Јевремова, Поцерска, Масарикова и Улица краља
Александра која се на северу спаја са Улицом Јанка Веселиновића која је такође у рангу
градске саобраћајнице.
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Из правца северозапада у град прилазе регионални путеви Р 208 Сремска Митровица -
Шабац и Р 209 Шабац - Богатић на које се надовезују следеће градске саобраћајнице: улице
Хајдук Станкова, Мачванска и Улица краља Милана која се спаја са улицом истог ранга тј.
Улицом Јанка Веселиновића.

Попречна веза у рангу градске саобраћајнице која спаја обилазни пут и Мачванску
улицу су улице 6. пука и Улица Вука Караџића.

4.7.1.4. Јавни градски саобраћај

Моноцентрична структура као и специфичан положај града дефинисали су основну
лонгитудиналу мрежу линија јавног градског и приградског превоза на правцу запад-исток
(Штитар–Сокина кафана–Мишар поље–Мишар дом), са пролазом кроз централно градско
подручје, као и радијалне везе градског језгра са насељима јужно од обилазног пута: Богосавац,
Јевремовац, Летњиковац, Поцерски Причиновић. Трасе линија јавног градског и приградског
превоза користе мрежу градских саобраћајница са два основна недостатка: не пролазе кроз
најуже градско језгро и постоји високо преклапање траса линија у централној градској зони.

Значајно чвориште целокупне мреже линија у систему јавног градског и приградског
превоза у Шапцу је свакако аутобуска станица, као почетно–завршни терминус и пролазно
стајалиште градских линија као и почетно–завршни терминус свих приградских и међумесних
линија.

Локација аутобуске станице и низак ниво услуге јавног градског превоза кроз
централно градско подручје у одређеној мери намеће одређени број непотребних кретања, с
једне стране, док с друге стране, изазива значајно повећање пешачких кретања, због релативно
великог растојања аутобуске станице до централне градске зоне.

Гравитациона моћ Шапца због велике концентрације радних места и централних
садржаја у региону (школство, здравство и др.), формирали су веома развијену мрежу линија
приградског (регионалног) превоза путника.

Линије приградског превоза су окосница система, које користи највећи проценат
свакодневних путника, тзв. „дневних миграната“, и већи број међумесних линија регионалног
карактера.

4.7.1.5. Железничка инфраструктура

По свом положају железничка станица Шабац представља међустаницу на прузи Рума -
Зворник, али по положају својих колосечних капацитета, она је станица чеоног типа, с обзиром
да се њени колосеци одвајају трианглом од основног правца Рума - Зворник и завршавају слепо.

У саобраћајном погледу станица Шабац је путничко-теретна јер је отворена за обе врсте
превоза, и путника и робе. Железничка станица Шабац врши и функцију распоредне станице за
распоредни одсек Шабац - Рума и у том својству планира отпрему брута, саставља и раставља
возове, уводи и отказује возове. Станица врши манипулативни рад на утовару и истовару
колске и денчане робе, не пријему и отпреми путника а тиме врши пријем, прераду
(ранжирање) и отпрему возова. Осим тога станица обавља и маневарски рад на сређивању
локалног брута по манипулативним местима одређених колосека.

Постојеће капацитете железничког саобраћаја у Шапцу чине:
- капацитети станице Шабац,
- колосеци триангл,
- мрежа индустријског колосека.

Мрежа индустријских колосека састоји се од индустријских колосека који се одвајају од
колосека из станице Шабац за потребе предузећа у источној индустријској зони.

Према постојећој диспозицији капацитета железничког саобраћаја, град Шабац је
опасан мрежом јавног и индустријског железничког транспорта, са северне и источне стране по
ободу правца тока Саве. На тај начин је онемогућен несметан приступ града обалама реке Саве.
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У непосредној близини станице налазе се два путна прелаза у истом нивоу са
железничком пругом који су осигурани механичким браницима на потег. Такође, на отвореној
деоници пруге према Штитару налазе се три путна прелаза у истом нивоу без икаквих уређаја
осигурања.

Сам положај колосечних капацитета у станици је технолошки непогодан, с обзиром да
је станица Шабац чеоног типа, услед чега се саобраћај не може у потпуности одвијати проточно
те је због тога присутан велики број повратних вожњи.

У постојећим условима рада не постоје посебни колосеци за ранжирање брута као ни
посебни колосеци за пријем и предају брута између железнице и источне индустријске зоне.

Опште експлоатационо стање пруга и колосека на подручју Шапца је слабо. Пруге су
мале носивости, за осовински притисак до 16 t, а шине и колосечни материјали у лошем стању
услед истрошености.

Табела 35. - Укупан робни рад у станици Шабац у периоду 1993.-2003.
ГОДИНА УТОВАР (t) ИСТОВАР (t)

1993. 21259 61248
1994. 5913 73302
1995. 11314 25885
1996. 16876 36290
1997. 7312 46168
1998. 8767 35053
1999. 23529 15588
2000. 21055 48424
2001. 32954 52575
2002. 83755 74650
2003. 105945 63458

За станицу Шабац је карактеристично да се око две трећине укупног обима робног рада
обави на индустријским колосецима и око 70% укупног робног рада припада хемијској
индустрији "Зорка".

Према расположивим подацима евидентно је да укупан промет робе на станици Шабац
одсликава стање привреде Србије деведесетих година прошлог века. Укупан промет робе 1993.
и 2000. године је заправо на нивоу промета са краја седамдесетих година XX века тако да се
може констатовати да је тек 2001. године почео тренд раста укупног промета робе на станици
Шабац.

Железнички саобраћај, у постојећем стању, у укупном превозу путника има безначајно
учешће и износи 0,81% од укупног дневног обима путовања. У периоду спровођења
саобраћајних истраживања у железничком саобраћају на железничкој станици Шабац
евидентирано је 3 поласка путничких возова у току дана према Руми. У дану када су вршена
истраживања за потребе предметне Студије укупно је опслужено 167 путника у одласку и 109
путника у доласку.

Табела 36. - Број отпремљених путника у пероду 2000. - 2003.
Година 2000. 2001. 2002. 2003.

Број путника 34 562 22 813 18 219 22 206

Узрок за мали број превезених путника са железничке станице Шабац је низак ниво
услуге превоза у железничком саобраћају као и неадекватан ред вожње. Временска расподела
долазака на железничку станицу и одлазака са ње везана је за ред вожње долазака и одлазака
возова. У односу на захтеве корисника који возом долазе или из Шапца одлазе, станица је
добро лоцирана јер је на прихватљивој пешачкој дистанци у односу на централне градске
садржаје (школе, трговина).
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Корисници железничке станице, путници, пратиоци и посетиоци у објекат приступају
из Улице Јанка Веселиновића. Станични објекат има простор намењен путницима који чекају и
благајну за продају карата.

Укрштања железничких пруга са друмским саобраћајницама на подручју Шапца су у
нивоу а већина их је необезбеђена.

4.7.1.6. Стационарни саобраћај и инфраструктура

Као и у већини градова у Србији, паркирање путничких возила представља један од
већих проблема у транспортном систему Шапца. Евидентан је дефицит паркинг простора у
ужем градском подручју. Концентрација активности у централном градском подручју генерише
велики број кретања. Затечена изграђена градска структура као и немогућност грађевинских
интервенција и интензиван раст индивидуалне моторизације учинили су да Шабац представља
град са присутним проблемима одвијања саобраћаја као последице проблема паркирања.

У новембру месецу 2004. године, утврђено је да становници Шапца поседују 16808
путничких аутомобила (на подручју Општине званично регистрованих 33958 путничких
аутомобила у 2004. години), 26420 бицикала за одрасле, 2459 мотоцикала, 317 теретних возила
и 338 трактора. Према нормативу једно паркинг место по возилу, у граду би требало да постоји
16808 места за паркирање путничких возила, везано за зоне становања. Извршена истраживања
су показала да око 78% власника путничких возила имају обезбеђена паркинг места у гаражама,
властитим двориштима или другим регулисаним паркиралиштима, а око 22% паркира возила на
нерегулисаним површинама, на улици, у току ноћи. Евидентирани број паркираних возила на
нерегулисаним површинама, око 3720 путничких возила, свакако представља дефицит паркинг
места у Шапцу.

Табела 37. - Структура начина паркирања возила у току ноћи

ВРСТА ВОЗИЛА БЕЗ
ОДГОВОРА

ГАРАЖА/ДВОРИШТЕ
(КУЋА)

ГАРАЖА
(ЗГРАДА)

ЈАВНИ
ПАРКИНГ

НА УЛИЦИ
(НЕРЕГУЛИСАНО)

Бицикл за одрасле 10,26% 71,43% 16,12% 0,29% 1,90%
Мотоцикл 0,00% 71,76% 14,50% 0,00% 13,74%
Путнички
аутомобил 0,11% 62,36% 7,75% 7,64% 22,13%

Теретно возило 0,00% 62,50% 12,50% 6,25% 18,75%
Трактор 0,00% 90,00% 5,00% 0,00% 5,00%

Истраживањима је утвђено да се у просеку путнички аутомобил у Шапцу користи
нешто мање од сат времене дневно (40 до 50 минута), што значи да у просеку нешто више од 23
сата дневно путнички аутомобил стоји на паркингу.

4.7.1.7. Водни саобраћај и инфраструктура

Транспорт путника је потпуно запостављен и неразвијен, док се транспорт роба одвија
преко речног пристаништа које поседује 2 порталне дизалице, железничку пругу и пут у радном
захвату дизалице. Може се вршити претовар око 200.000 тона роба годишње.

Табела 38. - Подаци (оквирни) о извршеним претоварима
Година Укупно у тонама
2005. година 76.000 тона
2006. година 31.000 тона
2007. година 13.782 не
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4.7.1.8. Комунална инфраструктура

Хидротехничка инфраструктура

Површинске воде и каналска мрежа

Површинске и подземне воде су незаштићене и њихово загађивање отпадним водама из
насеља, производних погона, применом хемијских средстава у пољопривреди и других извора
је обилно и континуирано.

Истовремено је недовољно и неадекватно коришћење водних ресурса, због недовољне
изграђености техничких система за њихово коришћење (водоснабдевање, наводњавање и др.).

Интензивна флувијална ерозија у доњем току Дрине резултира померање речног корита
и губитак земљишта у приобаљу. Реке Сава и Дрина у приобалном подручју угрожене су
недозвољеном експлоатацијом шљунка, комуналним и другим отпадом, поплавама и др.
облицима деградације.

Коришћење вештачких језера у Мачви, насталих експлоатацијом шљунка за одлагање
комуналног и другог отпада је потпуно неадекватно и представља једну од најопаснијих тачака
угрожавања подземних резерви воде.

Висок ниво подземних вода, које превлажују земљиште, у централним деловима Мачве,
а услед повећаних падавина долази до плављења и дугог задржавања воде на површини терена.
Високе воде Саве плаве инундациони део алувијалних равни у небрањеном подручју низводно
од Шапца, а при високим водостајима постоји могућност преливања преко одбрамбеног насипа,
јер није реконструисан за велике воде. У време високих вода река Дрина се излива, меандрира и
мења корито, што ствара проблеме код коришћења пољопривредног земљишта и одржавања
међа и граница са обе стране реке и изградњу и одржавање система за одбрану од поплава;
Поцерске реке и потоци имају бујични карактер, у својим горњим токовима, а у равничарском
делу се изливају из својих корита, која су само делимично регулисана. Постојећа мрежа канала
је недовољна за прихватање и благовремено одвођење сувишних вода церских водотока.
Пројектована каналска мрежа није у потпуности изграђена (60км неизграђене мреже) и није
решено питање експропријације у грађевинским реонима насеља, ради изградње каналске
мреже. Непостојање система за наводњавање (изузев појединачних система на занемарљиво
малим површинама).

На подручју Мачве изграђена је мрежа канала за заштиту од унутрашњих (подземних и
површинских) вода укупне дужине око 535km.

Водовод и канализација

Град Шабац (Шабац, Табановић, Штитар, Мајур, Јевремовац, Посерски Причиновић,
Јеленча, Касарске Ливаде, Шеварице, Варна, Врањска, Прњавор) се напаја пијаћом водом из
три изворишта Табановић, капацитета маx. 800l/s од чега је тренутно искоришћено 400l/s, Мали
забран капацитета 220l/s и Прњавор са 30-40l/s. Наведена изворишта могу омогућити
задовољење будућих потреба целе територије града Шапца па чак и водоснабдевање суседних
општина. Садашња искоришћеност је око 60%. Укупна дужина водоводне мреже је око 270km,
око 90% територије Шапца је покривено водоводном мрежом и започета је изградња исте у
приградским насељима. Насеље Штитар има локални водовод али лошег квалитета.

На подручју Града постоји неколико десетина артерских бунара са квалитетном водом
за пиће. Велике резерве подземних вода доброг су квалитета. Резерве превазилазе потребе овог
подручја.

Око 70% територије Шапца је покривено канализационом мрежом и започета је
изградња исте у приградским насељима. Укупна дужина канализационе мреже је око 160km.

Највећи проблем у области водопривреде је непостојање водоводне мреже на
ванградском подручју (изузев Табановића, Штитара, Мајура, Јевремовца, Посерског
Причиновића, Јеленче, Касарских Ливада, Шеварица, Варне, Врањске и Прњавора) и у већини
случајева неквалитетна вода из индивидуалних бунара на сеоском подручју. Затим, не постоји
канализациона мрежа на ванградском подручју и нема система за пречишћавање отпадних вода
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градске канализације и индустријских отпадних вода. Проблеми и ограничења развоја ове
области леже у недостатку инвестиционих средстава.

4.7.1.9. Систем даљинског грејања

Даљинским системом грејања ЈКП „Топлана-Шабац“ загрева се cca 352.000м2 нето
површине стамбеног простора и 102.500 m2 нето површине пословног простора - укупно
454.500м2 простора у централним градским зонама и блоковима колективног становања.
Основни енергент у топланама „Бара“ (24.6MW) и „Тркалиште“ (42MW) је природни гас, а
постоји могућност ложења мазута. Котларнице "Стари град" (4MW) и „Ј.Веселиновића“
(2.8MW) користе мазут.

Сагревањем природног гаса ослабађа се вишеструко мања количина штетних гасова у
односу на сва остала фосилна горива. Такође, даљински систем грејања је значајно мањи
емитер штетних гасова у односу на већи број индивидуалних или мањих колективних
котларница. У том смислу, даља изградња вреловодне мреже је значајан предуслов смањења
загађења ваздуха у граду у грејној сезони.
Код сагоревања енергената у котловима топлана, ослобађају се штетни гасови (угљен диоксид,
угљен моноксид, сумпор диоксид и др.).
У хаваријском режиму, у случају пуцања цеви, могуће је истицање великих количина вреле
воде.

Мере за смањење негативног утицаја:
- рационално коришћење топлотне енергије;
- замена мазута као енергента природним гасом;
- праћење и уводјење савремених технологија у градске топлане, посебно кад се ради о

контроли сагоревања и филтрима;
- повећање квалитета енергетских својстава објеката колективног становања

интервенцијама на фасадној изолацији и столарију, чиме се могу остварити уштеде у
потрошњи топлотне енергије од 30%.;

- редовна замена дотрајалих вреловода;
- имплементација система даљинског надзора и управљања радом свих топлотних

подстаница у систему даљинског грејања;
- коришћење топлотних пумпи  и геотермалне енергије.

Табела 39. - Транспортована (сведена) количина природног гаса

ГОДИНА Транспортована (сведена) количина
природног гаса 106 Sm3

Република Србија 2007 2331
Република Србија 2008 2336
Општина Шабац 2005 34.96
Општина Шабац 2006 32.40
Општина Шабац 2007 22.55
Општина Шабац 2008 22.55

Република Србија 2007 2331

4.7.1.10. Гасна инфраструктура

На подручју града Шапца изграђени су следећи елементи објекти за транспорт и
дистрибуцију природног гаса:

- деоница магистралног гасовода 50 бара Батајница-Сарајево у дужини од око 36км,
- примарна гасоводна мрежа 10 бара, изграђена челичним цевима на територији

градских месних заједница у дужини од око 11км,
- главна мерно-регулациона станица "Шабац 1" 50/10бара, капацитета 20.000 м3/час у

насељу Јеленча,
- мерно-регулационе станице: "Топлана" 6.000 м3/час, "Бенска Бара" 4.000 м3/час,

"Галеб" 1.000 m3/час, "Болница" 800 м3/час и "С.Новаковића" 300 м3/час;
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- дистрибутивна гасоводна мрежа изграђена полиетиленским цевима у дужини од око
150 км у свим градским месним заједницама, осим на деловима МЗ "Шипурске
Ливаде" и МЗ "Касарске ливаде" преко Обилазног пута.

Индустријски потрошачи (10 бара) су на комплексу Холдинга "Зорка".
Број реализованих прикључака на дистрибутивну градску гасоводну мрежу је 1845.
У току су радови на изградњи главне мерно-регулационе станице "Шабац 2" капацитета

30.000 m3/час у Мајуру и примарне гасоводне мреже уз западну трансверзалу у Северозападној
радној зони.

Табела 40. - Потрошња гаса – Град Шабац
ПОТРОШЊА ГАСА – ГРАД ШАБАЦ

ГОДИНА ПОТРОШЊА (t)
2004. 5.078,00
2005. 5.257,00
2006. 6.288,00
2007. 6.016,00
2008. 6.776,00

Код сагоревања природног гаса као енергента ослобађа се вишеструко мања количина
штетних гасова у односу на сва остала фосилна горива. У том смислу, даља изградња гасоводне
мреже најпре у градским месним заједницама, потом у приградским насељима и  финално у
свим насељима на територији града, најважнији је предуслов смањења загађења ваздуха у
грејној сезони, а које би се имало при коришћењу осталих фосилних горива и електричне
енергије.

4.7.1.11. Електроинфраструктура

На подручју града Шапца нема производних капацитета ел.енергије. Напајање
ел.енергијом је реализовано далеководом 220 kV из обреновачких термоелектрана и резервно
далеководом 110 kV из дринских хидроелектрана. Напојно место је електроенергетско
постројење 220/110 kV "Шабац 3" (2x80MVA) у насељу Јеленча. Од поменутог постројења
изграђени су далеководи 110kV до четири трафо-станице 110/35 (20) (6) kV са укупно 230 MVA
инсталисаног капацитета у електричној снази. Средњенапонски систем је на четири напонска
нивоа: 35 kV, 20 kV, 10 kV и 6 kV). Укупно је шест трафо-станица 35/10 kV и
четиристотинепедесетједна дистрибутивна трафо-станица 20/0.4kV и 10/0.4kV (зиданих, у
пословним објектима, монтажно-бетонских, стубних и порталних). На комплексу хемијске
индустрије "Зорка" изграђене су погонске-индустријске трафо-станице 6/0.4 kV.

Дистрибутивне трафо-станице нису грађене у објектима за становање.
На подручју града су следеће дужине високонапонских водова: далековод 220 kV – 16.4 km,

далековод 110 kV – 95 km, далековод 35 kV – 31 km, подземни ел.ен.кабловски вод 35 kV – 15.5 km.
Јавна расвета у насељима реалзована је доминанто живиним високопритисним

сијалицама. Удео ефикасних светлосних извора (натријумових високпритисних сијалица и
халогених сијалица) не прелази 10%.

Електрична енергија се користи и за загревање/хлађење стамбеног и пословног
простора. Батерије за компензацију реактивне енергије у ТС 110/6kV "Шабац 4" (Зорка-
енергетика) садрже пирален.

4.7.1.12. Телекомуникациона инфраструктура

Главна централа "ШАБАЦ" смештена је у одговарајућем објекту у улици Карађорђевој
бр.10. У поменутом  објекту раде две телефонске централе: дигитална M10C и аналогна EWSD.
У заједничкој просторији су стари разделник капацитета 12350 пари и нови разделник
(Demasari) капацитета 10.500 пари.
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Приступна ТТ мрежа на подручју комутационог центра Шабац састоји се од  21
кабловског подручја са максималним капацитетом од 20769 претплатника, у централи је
прикључено 18849 претплатника, од чега је 5600  прикључено преко двојничких  кутија,  а 230
претплатника је прикључено преко уређаја (71) за вишеструко коришћење парица (FM 1+1,
PCM4 и PCM8).

На подручју комутационог центра Шабац, укупна резерва (у капацитету каблова  и
слободним капацитетом на изводима) износи 6912 прикључака и није искористива без
реконструкције примарне мреже. Код предузећа за телекомуникације "ТЕЛЕКОМ-СРБИЈА"
А.Д. Београд, ИЈ "Шабац" евидентирано  је 1905 захтева за прикључак који нису реализовани.
На подручју града Шапца, изграђена је кабловска канализација у дужини од око 21км  (са  360
окана).  Од објекта АТЦ до окана ТТ кабловске  канализације у улици Карађорђевој  изграђена
је подземна галерија за увод ТТ каблова.

Обухват урбанистичког плана ван подручја комутационог центра Шабац,  покривен је
аутоматским телефонским централама у истуреним степенима: "Мајур"(са  три  кабловска
реона), "Поцерски  Причиновић" (са три кабловска рејона и четвртим у изгадњи), "Мишар"(са
два  кабловска  рејона),  "Јевремовац" и "29 Новембар" са  по једним кабловским реоном.

На реонима набројаних истурених степена, нема претплатника који су прикључени
преко  двојничких  кутија. Евидентирано је 1207 захтева за прикључак  који нису реализовани,
а додатна потреба од 600 прикључака уочена је у обухвату ПДР "Летњиковачка коса" на реону
истуреног степена "Поцерски Причиновић".

У систем фиксне телефоније Републике Србије, АТЦ Шабац повезан  је оптичким ТТ
кабловима ка Београду (правци  преко Ушћа и  преко Руме),  ка Богатићу и  Бјељини и ка
Лозници. Оптички каблови  се уводе у крајње и чворне  телефонске централе у насељима  кроз
која пролазе.

На територији града функционишу сва три оператера мобилне телефоније (МТС,
Телеком и ВИП). Мреже радиобазних станица покривају целокупну територију града
Шапцасигналом мобилне телефоније. Како се проблемима јонизујућег и нејонизујућег зрачења
бави посебна радна група разнатрање ефеката евентуалног негативног деловања поменутих
станица неће бити разматрано у оквиру овог извештаја. Чињеница је да њивхово гомилање и
хаотично постављање у многоме утиче на визуелне и амбијенталне вредности предела, без
обзира да ли је у питању природна средина или градско окружење. Сматрамо да се мора водити
рачуна о специфичном утиску који ови технички системи остављају на посматраче јер је у
питању специфичан вид загађења.

4.7.2. Енергетска ефикасност

4.7.2.1. Обновљиви извори енергије

Обновљиви извори енергије се, за разлику од других примарних извора енергије, као
што су фосилна и нуклеарно гориво, природно обнављају. Они су наизглед неисцрпни извори
енергије под условом ненарушавања садашњих природних услова, али су истовремено
ограничени у интензитету могућег искоришћења.

Обновљиви извори енергије обухватају:
- биомасу
- хидро-енергију природних и вештачких водотокова
- геотермалну енергију
- енергију сунчевог зрачења
- енергију ветра
- енергију плиме и осеке
- енергију морских таласа

Под биомасом се подразумевају билошке разградљиве материје настале у
пољопривреди, шумарству, и припадајућој индустрији, као и биолошки разградљиве материје
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из индустријског и градског отпада.  За Србију су од интереса све врсте обновљивих извора,
осим оних које се односе на енергију мора.

Битна карактеристика обновљивих извора енергије је да су то 'чисти' извори енергије, да
значајно доприносе смањењу загађења ваздуха, воде и земљишта. У последње време се велики
значај придаје проблему глобалног загревања атмосфере, које настаје услед ефекта 'стаклене
баште', када поједини гасови (посебно угљен-диоксид) својим повећаним садржајем у горњим
слојевима атмосфере спречавају рефлексију сунчевог зрачења од Земљине површине кроз
атмосферу.

Обновљиви извори енергије, са изузетком биомасе, при конверзији у друге видове
енергије не емитују угљен диоксид. Биомаса при сагоревању, директном или при претходно
извршеној енергетској конверзији ради добијања квалитетнијег горива и потом сагоревању,
производи угљен-диоксид као нус-продукт. Ипак, биомаса се сматра горивом које у укупном
масеном билансу не повећава садржај угљен-диоксида у атмосфери. Ова тврдња је заснована на
чињеници да је практично сав угљеник садржан у биљкама узет из атмосфере током раста
биљака, и то у релативно кратком временском периоду, а да се угљеник из биомасе током
сагоревања враћа у атмосферу.То значи да се заменом фосилних горива обновљивим изворима
енергије смањује емисија угљен-диоксида. Коришћењем обновљивих извора енергије уместо
течних горива смањује се поред угљен-диоксида и емисија сумпор-диоксида, а при замени угља
смањује се емисија и пепела.

Повећано коришћење обновљивих извора енергије допринеће повећању поузданости
снабдевања енергијом, помоћи ће успостављању одрживог развоја енергетике и побољшати
стандард живота, посебно у руралним регионима. Смањењем емисије штетних гасова
унапредиће се квалитет животне средине.

Србија припада земљама сиромашним резервама фосилних горива. Стога се очекује да
ће се у скоријој будућности учешће обновљивих извора енергије у енергетском билансу Србије
значајније повећати.

Србија са својом територијом од 88 361 км2 има природне погодности за коришћење
обновљивих извора енергије. Процењено је да биомаса има највећи енергетски потенцијал.
Извори енергије у виду биомасе се налазе на површини од око 24 000 км2 која је покривено
шумом, и на око 48 000 км2, колико припада обрадивом земљишту. На око 900 локација је
утврђена оправданост градње малих хидроелектрана, док на преко 100 локација постоје извори
геотермалне воде са температуром воде у опсегу од 20 до 100°C.

Потребно је снажно промовисати ширу примену обновљивих извора енергије у Србији
па и у граду Шапцу. Програм 'Обновљиви извори енергије' ће се реализовати кроз различите
активности: анализе потенцијала ОИЕ, унапређење статистичке евиденције о потенцијалима и
стању примене ОИЕ, унапређење газдовања енергијом при коришћењу ОИЕ, усклађивање
националне са законском регулативом Европске Уније, повећање заинтересованости за
коришћење ОИЕ, и суфинансирање демонстрационих пројеката примене технологија за
ефикасно коришћење ОИЕ.

Локације и потенцијали обновљивих извора енергије

Потенцијали за коришћење обновљивих извора енергије на територији града Шапца
постоје у смислу коришћења:

- Соларна енергије: за припрему топле потрошне воде у домаћинствима,
- Коришћење биомасе од пољопривредних култура (пшеница, кукуруз) за производњу

топлотне енергије.

Ова два вида обновљивих извора су примењива само у мањој мери и углавном се
односе на индивидуална домаћинства или веће фарме. Евентуално треба размишљати о
коришћењу соларних ћелија за загревање (догревање) воде приликом пројектовања и изградње
индивидуалних, колективних а а нарочито јавних објеката (затвореног базена чија се изградња
разматра за наредни период).

 На територији Мачве постоји велики потенцијал за коришћење геотермалних вода. О
топлификацији путем овог изора енергије би се могло размишљати тек након
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конкретних истраживања, што је такође интересантна идеја. Дубине џепова су од 400
– 600 м са температурама воде од око 80 степени.

Табела 41. - Укупна потрошња енергије подељена по врсти горива
Укупна потрошња енергије
подељена по врсти горива

Струја,
GW/h Бензин, t Гас,

106Sm3 Нафта, t Дрво, m3 Мазут,t

Република Србија 2007 38894 / 2331 / 1171734 /
Република Србија 2008 / / 2336 / / /
Град 2004 / / / / 13671 5078
Град 2005 310,5 4630 34,96 8757 13280 5257
Град 2006 312 4704 32,40 8776 6304 6288
Град 2007 348,7 4712 22,55 9132 11511 6016
Град 2008 363 4323 22,55 9369 / 6776
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Извор података:
Струја – ЕД Шабац, Бензин, нафта и мазут – НИС Југопетрол, Гас – НИС Енергогас , Дрво – ЈП
«Србијашуме»
Напомена:
Подаци о потрошњи бензина и нафте добијени су од НИС Југопетрол и односе се само на њихове
станице и терминале. Тешко је проценити колико је учешће других дистрибутера. Слободна
процена је да је то око 50%. НИС Енергогас).
Коментар
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Потрошња струје има стални тренд пораста. Израженији пораст електричне енергије се бележи од
2006. године.
Бензин има тренд повећане продаје. Процена је да се потрошња бензина повећава за око 5%
годишње. У Шапцу постоје две топлане које раде на гас. Смањена потрошња гаса се објашњава
благим зимама. Број прикључака се, међутим, континуирано повећава. У наредним годинама се
очекује значајно повећање коришћења гаса као енергента у индустрији и као горива за загревање
станова. У току године ће се завршити гасификација градској језгра Шапца, што би требало да
доведе до повећане потрошње. Нафта која се користи у највећој мери у пољопривредној
производњи, а субвенционирање се обавља преко НИС Југопетрол, тако да су добијени подаци
релативно поуздани. Потрошња нафте има тренд повећања. Основни корисници мазута су
поједина предузећа и мања градска топлана. Потршња мазута се повећала у претходном периоду.
Дрво се користи углавном за огрев, а највећи корисници су сеоска домаћинства, и у знатно мањој
мери градска.

Табела 41.1. - Потрошња обновљиве енергије по изворима
Укупна потрошња
енергије подељена

по врсти горива

Хидро
енергија,
(KWh)

Термо соларна
енергија,

(KWh)

Соларна
енергија,
(KWh)

Снага ветра,
ветрењаче,

(KWh)

Биомаса,
(KCal)

Геотермална
енергија

Република Србија
2007
Град 0 0 0 0 0 0
Извор података: Градска Управа, град Шабац
Коментар:
Нема података да се на територији града Шапца организовано, системски и у значајнијом мери
користи било који вид обновљиве енергије.

4.7.3. Закључак

Имајући у виду обухват јавне инфраструктуре, њену употребну вредност и значај за
развој и унапређење сваке заједнице, као приоритетан задатак се намеће рационално и
ефикасно газдовање овим јавним добрима. То се може постићи само доследним поштовањем и
спровођењем дугорочне стратегије развоја и унапређења наведених инфраструктурних система.

Јавна инфраструктура су добра у општој употреби и реализују се у реалном простору,
што значи да га у мањем или већем обиму и девастирају. Притом се ангажовано земљиште
приводи одређеној намени зависно од техничких, технолошких и експлоатационих захтева и у
потпуности прилагођава датом инфраструктурном систему. Из тог разлога неопходно је веома
брижљиво размотрити све појединачне захтеве и ограничења различитих система како би се
оптимизовали захтеви у погледу заједничког вођења у једном коридору и најрационалнијег
начина коришћења расположивог простора.

Треба водити рачуна да неки системи, као нпр. саобраћајни и енергетски-гасоводи,
имају потпуно супротну филозофију трасирања и да у том смислу заједништво се решава само
на месту укрштања обезбеђењем потпуне безбедности за оба система. Ово се може постићи
само осмишљеним планским приступом и усаглашавањем свих захтева у простору имајући на
уму да је простор-земљиште необновљиви и ограничени ресурс. О томе нам, уосталом, најбоље
сведоче коридори главних европских путева који су просечени и формирани пре више од два
миленијума и који и данас представљају основ европске путне мреже.

Управо у овом домену планирање појединачних инфраструктурних система и
планирање њихове синтезе од највећег значаја. Сви они који на било који начин учествују у
овом послу имају задатак да се о простору старају не на начин као да су га наследили од својих
очева, већ као да су га позајмили од својих унука!

Све активности везане за методологију планирања инфраструктурних система треба
усмерити ка постизању функционалне синтезе свих ограничења и рационализације коришћења
расположивог простора. Треба напоменути да су нека подручја у Европи и Јапану већ достигла
критичну границу засићења и озбиљно угрожавају животну средину. Тако је нпр. више од 10%
површине западне Холандије покривено саобраћајним инфраструктурним системима!
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Да би се о управљању, одржавању и развоју инфраструкуре могло компетентно
расправљати неопходно је извршити одређену систематизацију појмова који би морали да нађу
свје место и у одговарајућој законској и техничкој регулативи. Нарочито треба узети у обзир
значај функционалног одржавања и рехабилитације имајући у виду да су до сада реализовани
системи јавне инфраструктуре национално добро изузетне вредности и да је очување и
унапређење тог добра од приоритетног националног значаја. О овим проблемима и актуелном
стању јавне инфраструктуре у Европи и САД-у се веома много расправља и ово су активности
које ће у будућности како у финансијском тако и у градитељском смислу бити од највећег
државног приоритета. При свему посебну пажњу потребно је посветити еколошким
проблемима.

Функционално одржавање може имати различите видове и обиме ангажовања
финансијских и других средстава, може бити условљено физичким и климатским условима
(нпр. путеви, железничке пруге - зимско и летње одржавање) или карактеристикама система и
за сваки појединачни инфраструктурни систем мора бити обухваћено одговарајућом законском
и техничком регулативом.

Следећи ниво одржавања подразумева озбиљније захвате на самој структури система
(грађевинско одржавање и сл.) али у оквиру појаса експропријације, што значи да се не мења
капацитет и просторни положај већ се у оквиру постојећих ограничења унапређује ситем у
погледу продужења употребног века, безбедности и заштите животне средине. Могуће је
дефинисати различите нивое рехабилитације, а одлука о томе који је ниво оптималан и који су
приоритети, доноси се на основу одговарајућих пројектних документа уз сагледавање укупних
трошкова и користи од предузетих нивоа рехабилитације. За сваки појединачни
инфраструктурни систем било би неопходно располагати адекватном техничком регулативом,
било да се ради о подзаконским актима или техничким упутствима на нивоу појединих
институција задужених за одговарајуће системе. Имајући у виду да овај ниво интервенција на
физичкој и просторној структури система припада одржавању, логично је претпоставити да би
и законско санкционисање свих напред наведених радова припадало тој категорији, тј. да за ове
радове не би требало доносити посебна одобрења за изградњу, већ би реализација свих послова
одржавања била под директном ингеренцијом институције којој је поверен тај систем на
управљање.

Постојећа инфраструктура захтева највиши ниво пажње и стога је неопходно све
релевантне податке о њеној просторној и физичкој структури континуално прикупљати како би
они послужили за ефикасну експлоатацију, управљање, одржавање, планирање, пројектовање и
реализацију (реконструкција или реализација нових објеката) различитих система. Подаци се
обрађују и складиште у оквиру специјализованих интегрисаних информационих система (ИИС)
за поједине видове инфраструктуре, а одређени број података се користи и за формирање и
развој гео-информационих система (ГИС) на локалном и највишем државном нивоу. Из тог
разлога је важно да се прикупљање, обрада и складиштење релевантних података одвија по
једном унапред дефинисаном систему, методолошком и технолошком, како би била могућа
њихова размена и како би се обезбедила потпуна компатибилност прикупљених информација.

Кад је потребно повећати понуду, проширити капацитете постојећих система, проблем
се решава на два начина: реконструкцијом постојећих или реализацијом нових система. И за
један и за други случај карактеристично је да се објекти реализују изван постојећег појаса
експропријације, делимично (реконструкција) или потпуно (новоградња).

У оба случаја програмски услови за пројектовање генеришу се из генералних планова
појединих инфраструктурних система, других планских докумената и утврђеног обима
потражње.

Проблем се код новоградњи успешно решава кроз хијерархијски уређен низ корака и
поступака од нивоа Генерални пројекат > Идејни пројекат > Главни пројекат > Извођачки
пројекат (по потреби) до Архивског пројекта и складиштења података у интегрисани
информациони систем у оквиру историјских и активних база поадатака.

Инфраструктура у већини случајева сама по себи не загађује животну средину али само
њено постојање повећава опасност од загађења како непосреног окружења тако и веома
великих подручја и система на великој удаљености. Потребно је предузети све мере да се од
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фазе трасирања па преко планирања, пројектовања, израдње и експлоатације и одржавања
инфраструктурних система има у виду заштита животне средине.

Саобраћајна инфраструктура је основа за одвијање саобраћаја (путног, железничког,
водног...). Друмски саобраћај је неопходна претпоставка развоја у сваком облику, како на
локалном тако и на националном нивоу. Ширењем друмске мреже у простору на неки начин
негативно делујемо на животну средину јер саобраћај загађује ваздух, земљиште и воде.
Правилним пројектовањем, избором савремених и квалитетних материјала, добром регулациом
саобраћаја доприносимо значајном смањењу загађења.

Постојање добро организованог и интегралног  јавног саобраћајног система је још један
од битних фактора којим се позитивно делује на животну средину, у првом реду смањењем
броја возила која учествују у саобраћају, а то за собом повлачи многобројне позитивне ефекте.
Велики проблем града Шапца је лош и занемарљиво заступљен систем јавног превоза путника.

Железничка инфраструктура се у првом реду повезује са индустријом, односно
транспортом сировина и готових производа, што је у случају Шапца готово искључиво
заступљено. Железничка инфраструктура је застарела, запуштена, а свакодневно се користи за
транспорт опасних материја по животну средину. Индустријски колосеци налазе се у
непосредној близини цантра града, односно велике концетрације становништва и представљају
велику опасност за здравље људи и животну средину. Акциденти на овим колосецима су се већ
дешавали и представљају озбиљну опомену за будућност.

Комунална инфраструктура, односно њено постојање и квалитетно функционисање у
складуса стандардима обезбеђује здраву и незагађену животну средину. Планска изградња и
континуирано и синхронизовано ширење мреже комуналне инфраструктуре је један од
најбитних фактора очувања природе. Изградњом водовода обезбеђујемо приступ становништву
здравој води за пиће и друге потребе, а синхронизованом изградњом канализационог система са
системима за пречишћавање отпадних вода ту исту воду враћамо у природу, назад у циклус
кружења воде, таквог квалитета да не угрожава животну средину. Изградњом мреже даљинског
система грејања и ширењем гасоводне мреже елиминише се потреба за индивидуалним
ложиштима, која су поред индустрије највећи загађивачи ваздуха у градовима и шире.
Сагоревањем природног гаса ослабађа се вишеструко мања количина штетних гасова у односу
на сва остала фосилна горива. Такође, даљински систем грејања је значајно мањи емитер
штетних гасова у односу на већи број индивидуалних или мањих колективних котларница. У
том смислу, даља изградња вреловодне мреже  је значајан предуслов смањења загађења ваздуха
у граду у грејној сезони.

У редовном радном режиму експлоатације електроенергетског ситема (пренос,
дистрибуција и потрошња) нема знатног утицаја на животну средину. Присутни су следећи
штетни утицаји :

- нејонизујуће, електромагнетно зрачење у близини проводника;
- нарушавање биодиверзитета у заштитним коридорима ваздушних водова, због

забране присуства дрвећа (посебно у шумским реонима);
У хаваријским стањима може доћи до изливања уља из кућишта трансформатора и

батерија за компензацију реактивне ел.енергије. У том смислу, као високо-ризично оцењује се
присуство пиралена у батеријама за компензацију реактивне енергије "Зорка енергетике",
посебно због близине Саве.

Организовано прикупљање, разврставање и рециклирање комуналног и индустријског
отпада исти враћа у процес производње и искључује могућност његовог неконтролисаног
одлагања у простору. Израдњом регионалне депоније и претоварног центра град Шабац је на
добром путу да започне решавање једног од највећих проблема са којим се суочава већ дужи
низ година.

Нема података да се на територији града Шапца организовано, системски и у
значајнијој мери користи било који вид обновљиве енергије, као ни да се организовано и
систематски приступа повећању енергетске ефикасности. Постоје индивидуални напори да се
изолацијом стамбених објеката и заменом класичних сијалица штедљивим, остваре одређене
уштеде. Од свих извора обновљиве енергије на територији Србије једино је недоступна
енергија мора, а остали извори енергије су у мањој или већој мери доступни и могу се
користити. На територији града Шапца најинтересантнији облици обновљиве енергије су
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геотермалне воде, термо-соларна енергија и енергија биомасе. Колико су ови видови енергије
заступљени и да ли у већој мери могу да замене скупа и прљава фосилна горива одговор могу
да дају само опсежна и стручна истраживања иза којих треба да стоји првенствено држава али и
лиокална заједница.

Овај технички извештај је основа за разматрање и израду акционог плана за ЛЕАП
града Шапца.
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4.8. Биодиверзитет

Биодиверзитет је једно од највећих богатстава земље и можемо слободно рећи мерило
загађености једне средине. Уједињене нације су прогласиле 2010. годину за Међународну
годину биодиверзитета што говори колика се пажња посвећује биодиверзитету.

4.8.1. Увод

До данас не постоји стандардна, општеприхваћена дефиниција биодиверзитета. У
најширем смислу, биодиверзитет означава свеобухватну варијабилност живота: биљака,
животиња, гљива и микроорганизама.

Према Конвенцији о биолошкој разноврсности (CDB - Convention on Biological
Diversity), донетој на Конференцији УН о животној средини и развоју (UNCED) у Рио де
Жанеиру 1992. године, биодиверзитет је дефинисан као „варијабилност међу живим
организмима, укључујући између осталог, копнене, морске и друге водене екосистеме чији су
они део; ово укључује диверзитет унутар врста, између врста и између екосистема“.

Ради опстанка наше планете и хармоничног суживота човека и природе, свет би требао
да се усмери на два главна циља: очување и одрживо коришћење биодиверзитета. Очување
биодиверзитета је конзервација и обнављање нарушених екосистема и природних станишта,
као и очување и опоравак биљних и животињских врста. Одрживо коришћење (Sustainable use)
је такво коришћење компонената биолошке разноврсности које не проузрокује нарушавање
биодиверзитета, већ представља рационално коришћење природних добара и одржавање оног
степена потенцијала биодиверзитета који одговара потребама и тежњама садашњих и будућих
генерација.

У сваком случају, биодиверзитет или „биолошка разноврсност“ означава свеукупност
гена, врста и екосистема на Земљи.

Овај појам укључује три међуусловљена организацијска нивоа диверзитета:
 Генетички диверзитет - разноврсност генетског материјала јединки и популација

исте врсте
 Специјски диверзитет - свеукупност органских врста на Земљи од настанка

живота до данас. Богатство врста (species richness) као мера специјског диверзитета
представља број врста у одређеном региону и често се (погрешно) између ова два
појма ставља знак једнакости

 Екосистемски диверзитет - разноврсност станишта, животних заједница,
екосистема и еколошких процеса
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Слика 39. - Биолошка разноврсност

Међуусловљеност ових нивоа је очигледна: генетички диверзитет је садржан у
јединкама и популацијама врста; врсте партиципирају у оквиру специјског диверзитета;
ступајући у сложене еколошке интеракције врсте изграђују разноврсне екосистеме.

Слика 40. - Примери интраспецијског диверзитета

Слика 41. - Примери специјског диверзитета
Генетички диверзитет подразумева варијабилност живих врста на Земљи и генетичку

информацију о свим врстама биљака, животиња, гљива и микроорганизама на Земљи које,
свака понаособ, имају специфичну генетску комбинацију створену еволуцијом и која се не
може поновити у другим врстама.

Специјски диверзитет обухвата укупан број органских врста у свим екосистема на
Земљи, од прапочетака живота.

До сада је описано и класификовано између 1.5 и 1.75 милиона органских врста на
Земљи (LeCointre and Guyader 2001, Cracraft 2002). Научници претпостављају да овај број
представља само мањи део укупног броја врста на планети. Процене укупног броја врста
варирају од 3.6 до 80, па и преко 100 милиона, али реалније процене сугеришу постојање 13 до
20 милиона врста на Земљи (Hammond 1995, Cracraft 2002). Постоји милион малих
бескичмењака (углавном инсеката) који чине 73% свеукупног живог света. Од описаних
животињских врста 4.763 су сисари, 9.946 птице, а рептила, водоземаца и риба је више од
35.000.

Екосистемски диверзитет означава укупну разноврсност станишта и биоценоза, као и
еколошких процеса у биосфери.

Врсте нису равномерно дистрибуиране на Земљи. Екосистемски диверзитет зависи од
физичких карактеристика животне средине, специјског диверзитета и интеракција између врста,
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као и интеракција врста са животном средином. Постоје веома комплексни екосистеми са великим
бројем врста, као што су тропске кишне шуме и корални спрудови, али и једноставни екосистеми
као што су аридне (топле) и фригорифилне (хладне) пустиње, са врло малим бројем врста.
Генерално, топле и влажне средине са дугим данима (као што су тропске кишне шуме) обезбеђују
живом свету више ресурса за раст и размножавање. Повољни услови за раст и размножавање
примарних продуцената (биљака) доводе до појаве великог броја хербиворних врста (биљоједа), а
то опет има за последицу присуство великог броја предатора. У хладним екосистемима развој
примарних продуцената је ограничен сезонским променама у температури и дужини дана, па је у
њима разноврсност флоре и фауне увек мања у односу на топле тропске екосистеме.

Слика 42. - Шумски и ливадски екосистеми умерено-континенталних подручја

Демографска експлозија, а са њом и нарасле потребе становништва, довеле су до наглог
пораста коришћења природних ресурса, па самим тим и до алармантног угрожавања природних
станишта и живог света у њима.

Слика 43. - Загађење и угрожавање животне средине

Главни фактори нарушавања биодиверзитета су измена и фрагментација станишта,
претерана експлоатација ресурса, различите врсте загађивања, као и насељавање инвазивних и
алохтоних врста.

Слика 44. - Примери фрагментације станишта
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Један од актуелних примера масовног ширења инвазивне врсте је Ambrosia
artemisiifolia. Последњих година у многим земљама, као и код нас, интензивно се ради на
праћењу и сузбијању ширења ове изузетно алергене врсте.

Слика 45. - Ambrosia artemisiifolia

Процењује се да је око 48% светске васкуларне флоре и 25-35% кичмењачке фауне на
Планети угрожено, а да је дневна стопа изумирања 74 врсте, односно око 27000 врста годишње.

Основни циљ конзервационе биологије је очување и заштита биодиверзитета на
Планети. Општи стандарди за процену биодиверзитета засновани су на критеријумима за
одређивање угрожености врста Међународне уније за заштиту природе (Црвене листе и Црвене
књиге IUCN), значајних ботаничких подручја (IPA), значајних орнитолошких станишта (IBA),
као и на категоризацији станишта (CORINE и Natura 2000).

4.8.2. Општи значај биодиверзитета

У досадашњем комплетном развоју људских цивилизације људи су бирали простор
најповољнији за људска насеља, за пољопривредне и друге делатности. Захват у природне
ресурсе је током векова повећаван, тако да сада, на почетку III миленијума, достиже
кулминацију. Скоро по правилу, сви ти захвати, било да се односе на ресурсе или трошење
простора, посматрани су са аспекта користи за људску врсту, а да се никада није размишљало
да ли се и у ком обиму на том простору угрожава или оштећује биодиверзитет!

Сви живи организми - све врсте и заједнице које сачињавају биодиверзитет имају
великог значаја за екосистеме јер оне каптирају сунчеву енергију и претварају је у хемијске
материје којима снабдевају животне процесе милиона врста организама. Ти организми
регулишу квалитет земљишта, утичу на квалитет воде и ваздуха, регулишу климу, апсорбују
загађења и омогућавају разне друге процесе у екосистемима (Raven, 1993).

Животиње и биљке су тесно повезане једне са другим. Животиње се хране биљкама али
истовремено им доносе и корист обогаћујући атмосферу угљеником који је неопходан у
процесу фотосинтезе, помажу при обогаћивању плодности земљишта за даљу репродукцију
биљног пoкривача, обаваљају опрашивање биљака, разређују густо растиње помажући при
томе бољи прилив сунчеве енергије. за човека имају значај што га хране (нарочито
беланчевинама, протеинима и угљеним хидратима), одевају га (лан, конопље, целулозна
влакна, свила, крзно, кожа, вуна, памук) и одржавају природну равнотежу убиосфери.
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Биодиверзитет има велику и значајну улогу на планети, у биосфери, у појединим
екосистемима, па и на одређеним стаништима. Разноликост његове улоге се огледа у следећим
сферама:

1. Значајан је за еволуцију како би паралелно комплетне врсте живих организама имале
сопствени и заједнички развој;

2. за очување биосфере, екосистема и одржавање живота у њима. Зна се да само
промена у једној карици у ланцу исхране може да поремети друге врсте у комплетном ланцу.

3. Биодиверзитет је значајан за екологију као науку (за посматрања и проучавања) и за њене
поједине гране, као што су, на пример: синекологија, аутоекологија, екологија врста, и друге.

4. Биодиверзитет има значаја и за генетику као науку, јер очувањем биодиверзитета
чува се и генетски материјал свих врста.

5. Биодиверзитет игра улогу у системима снабдевајући их могућностима за опстанак и
одржавање живота (Folke, et el. 1992).

6. Има великог значаја за људе, за њихов:
- друштвени развој: као ресурси за енергију и сировине за све облике развоја и

изградње, за исхрану и одевање, као инспирација за све врсте уметности;
- научни аспект: на основу проучавања прошлости и садашњег стања доносе се

стратегије за очување угрожених врста; многе врсте биљног и животињског света у променама
које настају у животној средини под утицајем човекових активности могу да послуже као
индикатори. Њиховим праћењем и проучавањем доводе се у везу са разним врстама загађења и
загађујућих материја као и других промена у саставу вегетације, земљишта, воде, деструкцијом
њихових станишта, променом услова живота, климе, рељефа. Оваква проучавања су спроводена
у разним научним установама а једно веће истраживање урађено је у САД-у где су узета у
обзир: једна врста птица певачица - селица, слатководне рибе и патке у Северној Америци,
корални спрудови у Карипском мору и Флорида заливу, амфибије, жабе, корњаче, морски
сисари и природне шуме (EPA, 1992).

- образовни значај: на свим нивоима образовања пружају се знања о свим живим
бићима; о њиховој улози, о функцијама, значају, начину чувања и гајења, коришћења.

- културни развој: свака култура, национална или цивилизацијска базира се на односу,
коришћењу и очувању биодиврзитета, и у свим областима културе, однос према живим бићима
уграђен је у темеље те културе, за практично све врсте уметности, велика је и непресушна
инспирација.

- економски значај је велики јер се националне економије базирају на неким ресурсима
као што су: биомаса, биогас, фосилана горива, производи и сировине животињског порекла и
друго;

- рекреативни значај је у томе што се већина видова спортова и рекреације одвија у
природи (на планинама, у лепим пределима, на морима, рекама и слично), или просторима
уређеним као природни (паркови, зоолошки вртови, спортски терени, водене површине и слично);

- естетски значај је уткан у све поменуте аспекте а истовремено, очувањем,
неговањем и правилним коришћењем. Било којих врста живог света или њихових јединки,
човек се оплемењује и у њему се побуђују племенита осећања.

- потреба: у храни, у одржавању здравља (преко медицине и фармакологије), за
предмете одевања (памук, конопље, вуна, кожа, свила, вискоза) и друго.

7. Биодиверзитет има улогу и у развоју генетичких ресурса и технологија;
8. Такође, значајан је за даљи развој људских цивилизација и за будуће генерације;
9. Има велику улогу у клими планете, за обнављање кисеоника и апсорбовање

угљендиоксида.
10. Велики му је значај (преко процеса фитоценозе) и за регулацију водног режима.
11. Значајан је за одржавање плодности земљишта.

Због свега тога, људи морају да се побрину за очување биодиверзитета. Најважнији
антропоцентрични разлог за очување биолошког диверзитета је мешовита улога
микроорганизама, растиња и животиња које оне заједно имају у снабдевању вредностима за
људе (Perrings, et al., 1992).
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4.8.3. Биодиверзитет у Србији

Србија је централнобалканска и подунавска земља која се одликује богатом и
разноврсном природном баштином. Захваљујући специфичном положају, бурној геолошкој
прошлости и још увек живој неотектонској активности, овај део Балканског полуострва је један
од најважнијих центара геолошке разноврсности Европе.

Сложена геолошка грађа и земљишни покривач, рељеф у којем се смењују високе
планине, речне долине, котлине, пространа побрђа и равнице, клима која ја изнијансирана од
субмедитеранске до оштро-континенталне, бројне подземне и надземне водне појаве почев од
извора, врела и језера, до дивљих планинских потока и спорих равничарских река-стварају
раскошну лепезу природних услова.

Велико богатство типова станишта омогућило је да на простору Србије заједно живе
бројне биљне и животињске врсте различите биологије, порекла, времена настанка,
распрострањења и начина живота. Оне граде сложене и често јединствене заједнице река,
језера, мочвара, бара, тресава, ритова, влажних долина, степа, слатина, пешчара, непрегледних
равница, усталасаног побрђа, заклоњених клисура, стрмих литица, планинских падина и
најсуровијих врхова. Велики број и разноврсност биљних и животињских врста, њихових
заједница и екосистема чине Србију Европом у малом, и једним од самих центара њене
биолошке разноврсности.

Најлепши, практично и научно најзначајнији екосистеми и предели Србије заштићени су
као природна добра. До сада су законом заштићена 464 природна добра: пет националних паркова,
14 паркова природе, 17 предела изузетних одлика, 72 резервата природе, 313 споменика природе и
43 околине непокретних културних добара и знаменитих места. Многа од ових природних добара
имају међународни значај.

На основу просторног плана Републике Србије (1995) предвиђено је да се стави под
заштиту око 10 % територије.

Више информација на сајту Завода за заштиту природе Србије
http://www.natureprotection.org.yu/

Текст преузет у потпуности, осим задње реченице из „Заштићена природна добра
Србије“, Министарство заштите животне средине и Завод за заштиту природе Србије, Београд
2007.

4.8.4. Приказ садашњег стања биодиверзитета у Шапцу

Биљни свет

Подручју града Шапца, односно географских целина Мачве, Шабачке Посавине и
Поцерине у прошлости је био готово потпуно покривен густом шумом о чему сведоче записи
истраживача, топоними и карте. Према картама из 1699. Године грофа Марсиљиза, Мачва је
била пуна густих и мочварних шума и ненасељена. Према једном другом плану из 1756.
Године, који се чува у Градском музеју у Сремској Митровици, види се да је Мачва још увек
била под шумама и са неизграђеним површинама (Смуђ Ц., 1964). По В. Карићу: „У Мачви су
још од пре десетину година биле у животу простране шуме и чести лугови ... Данас тамо нема
великих шумских простора; од њих су остале само веће или мање ките грмова, свуда по њој
растурени, а кршевина је сва отишла под плуг“ (Карић В., 1887). Алексић наводи да „само
природа земљишта дели вегетацију Мачве у два појаса. Суви, процедни крајеви готово се – са
малим изузетком – сви ору... Прастаре шуме лужњакове и церове, које су до скоро покривале
ове узвишене крајеве, све су посечене (Алексић А., 1891). Према Т. Ђорђевићу „крајем XVIII и
почетком XIX века скоро цела мачванска раван била је покривена густом шумом. Пред I
устанак оне су се простирале свуда, око кућа, на површинама и по флувијалним површинама.
Али од тада шуме су крчене без икаквог реда и уступале су место њивама, воћњацима и
виноградима (Ђорђевић Т., 1992., 10). У истраживањима Д. Симеуновића о узроцима нестајања
шума у Србији, каже се да „у току читавог XIX века долази до крчења шума у циљу зираћења

http://www.natureprotection.org.yu/
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на свим приступачним местима а нарочито у великим плодним равницама (Мачва, Посавина) и
речним долинама.“ (Симеуновић Д., 1954.). На карти Кнежевине Србије на којој су унесени
називи постојећих насеља у другој деценији прошлог века (Вујић, 1902., књ. II) налази се
неколико топонима који говоре о шумовитости овога краја у тренутку њиховог настанка. Таква
су имена насеља Церовац, Липолист, Дреновац, Букор, Орашац, као и име планине Цер. Биљно-
географска карта Адамовића из 1909. године, представља простирање главних шумских
региона Србије почетком XIX века. Из ње се види да је Мачва почетком прошлог века била под
шумом храста лужњака и јасена (Querceto – Fraxinetum Serbicum). У таквим шумама храст
лужњак је достизао висину преко 30 m а дебљину и неколико метара. Густе и местимично
непроходне шуме (лугови) какав је у прошлости био чувени мачвански Китог, простирале су се
у обиљу влаге крај река Дрине и Саве, на плодним и дубоком земљишту (Јовановић, 1954., 29).
Са Адамовићеве карте се види да је Шабачка Посавина и Поцерина била под шумом храста
сладуна и цера (Quercetum confertae). То је климатогена шума која је расла на терену који није
био под утицајем плављења или високих подземних вода.

Град Шабац територијално обухвата Мачву, Шабачку Посавину и Поцерину које су
шумско-степско подручје. Шумској зони припада највећи део територије, односно шумска
вегетација је њен климаксни и клима-зонални тип. Доказ за ову тврдњу је тај што су у
прошлости густе шуме биле главни биљни покривач овог подручја. Под утицајем човека, оне су
крчене, у највећој мери земљиште је претворено у пољопривредно, чиме су смањене површине
по типичним биоценозама – примарних шумских и ливадских заједница, на основу којих су се
прошириле биоценозе типа културне степе, што је карактеристика подпровинције панонско-
дакијских степа. Место шума на искрченом земљишту се јављају биљне културе тако да је
првобитни аутохтони шумски покривач у потпуности измењен увођењем нових производних
грана Податке о томе пружају биљно-географска истраживања овога подручја Вукућевић Е.
(1956-а, 1956-б,1964,1966), Mарковић Д. (1967), Радуловић С. (1970), Јовановић Б. (1967). Они
ово подручје сврставају у панонску биљногеографску зону и рашчлањавају на три рељефно
различита дела: ниску Мачву, брежуљаксто брдовиту Шабачку Посавину и Поцерину и
планину Цер, и на сваком од њих издвајају посебну вегетацију. Исти аутори флору овог
подручја више повезују земљишта и деле је на: вегетацију шума, вегетацију мочвара и
вегетацију ливада и пашњака.

Шумска вегетација

Шумске заједнице Мачве су с развиле у зависности од надморске висине и
климатогених земљишта, од барске иве (Salicetum cinereae), до храста лужњака и граба
(Carpino – quercetum roboris).

Садашњу аутохтону шумску вегетацију карактеришу различите фитоценозе (Слика
11.8.). У северном делу заступљене су шуме тополе и врбе, у централном лужњака и граба, а у
јужном делу Мачве храстова сладуна и цера и шуме лужњака и жутиловке. Са порастом
надморске висине од севера према југу повећава се шумовитост, богатство и сложеност
шумских екосистема. Садашњу аутохтону шумску вегетацију Мачве, према Е. Вукићевић и др.
(1966), карактеришу различите фитоценозе.
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Слика 46. - Размештај шумске вегетације у Мачви, Шабачкој Посавини и Поцерини (према
Просторном плану Србије, 1996.)

На подводним теренима Мачве дуж речних токова Дрине и Саве заступљена је
састојина меких лишћара (топољаци и врбаци) које граде следеће фитоценозе:

- Шуме барске иве (As. Salicetum cinereae Zol.), дуж Засавице и у забареним
стаништима;

- Шуме бадемасте врсте (As. Salicetum triandae Malc.), надовезују се на претходне и
простиру се у северној, северозападној и североисточној Мачви;

- Шуме црвене врбе (As. Salicetum purpureae Wend. - Zol.);
- Шуме беле врбе (As. Salicetum albae Soo.) распоређене су поред Саве, Дрине и око

других река и мочвара;
- Шуме сиве врбе (As. Salicetum incsanae Jov. et. Tuc.) у појасу поред Дрине;
- Шуме црне тополе (As. Populetum nigrae Knapp.);
- Шуме беле тополе (As. Populetum albae Knapp.) дуж Саве и Дрине и по

микродепресијама у Мачви;
- Шуме црне јове (As. Аlnetum glutinosae Jov.) налазе се поред Дрине;
- Шуме сиве јове (As. Аlnetum incanae Zol.) налазе се само на Радној Ади тј.

Напуштеном рукавцу Дрине.

На речним терасама у долинама Дрине и Саве као и њихових притока у Мачви,
пре привођења ових терена култури, расла је шума храста лужњака (As. Quercetum Genisteto
elatae Hoev.). Она је представљена већим бројем варијетета од влажних до сувих. Најчешћа
варијанта је са јасном (As. Querceto Fraxinetum) која се налази на забареном алувијуму који се
плави. Такође често се пољском јасену придружују друге врсте, као бела топлоа, лужњак и
пољски брест. Најниже је размештена фитоценоза свих ових врста – шума храста лужњака,
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пољског јасена, пољског бреста и беле тополе (As. Quercus pedunculatta – Fracinus oxycarpa –
Ulumus sp. I Populus alba). Простире се у источној и североисточној Мачви. Данас су лугови
под јаким антропогеним деградационим процесима, преостали у виду мањих забрана,
размештених готово равномерно по читавој Мачви.

Шуме лужњака и граба (As. Quercetum Genisteto elatae Hoev. и Subas. Carpinetosum betuli
E. V.) налази се на нешто већој висини од претходне у јужном и југозападном делу Мчве, десно
од пута Шабац – Лозница. Ове шуме чине карику у ланцу који повезује поплавне шуме
лужњака са шумама лужњака и Цера а ове даље са шумама сладуна и Цера које налазе на
побрђу Цера и Војводине (Вукићевић Е., Цинцовић Т., Којић М., 1966., 30).

Шума лужњака и цера (As. Quercetum robori cerris E. Vuk.) налази се на гредама и у
узвишењима који нису водоплавне, у северозападној Мачви. Ово је најтермофилнија шумска
фитоценоза у Мачви. Земљишта у овој као и у претходној шуми је типа гајњача, па су оне због
његове пољопривредне вредности већином искрчене. Шуме лужњака су се очувале у Мачви на
малим површинама, углавном у малим забранима величине око 1 ha.

У саставу наведених типова шума заступљене су следеће врсте: багрем (Robinia
pseudoacacia), брест (Ulumus campestis), бели јасен (Fraxinus exscelsior), липа (Tilia fomenosa),
пољски јасен (Fraxinus oxycarpa), бели граб (Carpinus betulus), клен (Acer campetre), бели глог
(Crategus monigina), трњина (Prunus spinosa) и друге. Ове шумске врсте расту на алувијуму са
дубљом подземном водом, на ливадском земљишту, смоници и гајњачи, који се срећу на нижим
оцедитијим теренима. Наведене врсте не чине непрекидне шуме комплекса, већ се појављују у
виду букета, праћени пузавицама и густим травним покривачем. На влажним теренима у овим
шумским комплексима расту местимично топола, јова и врба.

Од некад развијених шума данас се у Мачви могу наћи само појединачна стогодишња
стабла лужњака, липе и багрема, који служе као сведоци некадашњег шумског покривача на
овом подручју. У биљне раритете овог краја убрајају се стара стабла, која су под заштитом
државе. То су стабла храста лужњака (Quercus robur L.) у насељима Совљак и Шабац (тзв.
Жакића Грм) као и „Карађорђеви храстови“ у Трбушцу. Такође под заштитом су стабла липе
(Tilia parvifolia E.) у Глоговцу и тзв. „Карађорђева липа“ у Слепчевићу (Просторни план
општине Шабац, 1981., Богатић, 1986., Владимитци, 1987.) Меморијални природни
споменици „Бубања“ у Глушцима (Просторни план општине Богатић, 1986.) и „Мишар“ у
Мишару (Просторни план Репзблике Србије, 1995.). Такође јединствене примерке представљају
дрво „Јањ“ и шест старих храстова „Гератовића грмови“ у Дреновцу, храст у потесу
„Боровчина“ у Дубљу, „Ерчића липа“ у Мачванском Причиновићу, „Криви багрем“ у
Липолисту и други.

У Шабачкој Посавини у поплавном подручју од Бељина до Шапца издвојене су
следеће шумске асоцијације:

- Шуме црне јове (As. Alnetum glutinosae Jov.) у атарима села Кујавице, Вучевице,
Орида;

- Шуме беле и бадемасте врбе (Saлicetum albo-nmygdaлinae) лепо су изражене на
Мишарској ади, Камичкој ади и у приобалном појасу крај Саве;

- Шуме беле и црне тополе (As. Populeto-Salicetum) највише су распрострањене на
адама и између приобалног појаса врба и обрадивих површина. Већи комплекс
налази се у поплавном подручју Орлаче.

На речним терасама у Посавини лужњакове шуме су се издиференцирале у две
посебне фитоценозе – шуме храста лужњака (As. Querceto Genistetum elatae Horv.) и шуме
бреста, лужњака и граба (Subas. Querceto Genistetum elatae Carpinetosum Horv.). Ове шуме су
разним облицима девастације сведене на незнатне површине. Фрагменти ових шума могу се
наћи у атарима села Драгојевца, Миокуса, подручју Орлаче. У флористичком погледу оне су
сличне славонским лужњаковим шумама. (Вукићевић Е., 1956-а, 241).

Шума храста лужњака и граба богатија је дрвенастим и жбунастим врстама него
претходна асоцијација. За ову шуму значајна је врста Ruscus aculeatus (медитеранска веприна)
која је шире распрострањена у шуми сладуна и цера, која се надовезује на ову асоцијацију. Овај
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медитерански флорни елемент, који индицира сувља станишта у околини села Звезд, Скупљен
и Мислођин, представља реликт флоре из доба Панонског мора (Вукићевић Е., 1956-а, 242).

Шумска вегетација брдско-брежуљкасте Посавине и Поцерине се разликује од оне у
Мачви. Представљена је храстовом шумом сладуна и цера (As. Quercetum confertae cerris Rud.).
Ова шума је условљена рељефом (није климатогена) и за њено успевање у овдашњој клими
потребне су сувље и топлије експозиције а не претежно равни терени. Земљиште под овим
шумом је умерени подзол, познат у народу као „белача“. Утицај човека ни у једној другој шуми
није био тако јак и са толико неповољних последица као у шуми сладун – цер (Радуловић С.,
Марковић Д., 1970. 289.) Представници ове асоцијације су цер (Quercus cerris), сладун (Quercus
conferta), у коју су још помешана дивља крушка (Pirus piraster), дрен (Cornus mas), бела липа
(Tilia argentea) црни јасен (Fraxinus ornus), оскоруша (Sorbus domestica), трн (Prunus spinosa),
клен (Acer campestre), глог (Crategus monogina) и друге. Данас се од овог некад
распрострањеног типа шума на средњим надморским висинама, у Шабачкој Посавини и
Поцерини могу наћи само поједини забрани.

Слика 47. - Шуме лужњака и жутиловке
/Genisto quercetum roboris

Слика 48. - Шуме храстова сладуна и
цера/Quercetum frainetto cerris

Слика 49. - Шуме китњака и
граба/Querco.Carpinetum

Слика50. - Шуме лужњака и граба/carpino-
Quercetum roboris

Слика 51. - Шуме брдске букве/Fagetum
montanum
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Слика 52. - Шуме букве и бекице/Luzulo
albidae – Fagetum

Слика 53. - Шуме топола и врба/Salica-
Populetum

На вишим падинама Цера расту букове и храстове шуме, на претежно скелетоидном
земљиту. Знатне површине су под културама црног бора, багрема и храста. Структурни типови
ових шума су следећи (по С. Радуловићу и Д. Марковић, 1970.):

а) Типови букових шума:
1. Шума брдске букве и папрати (Fagetum montanum serbicum Rudski subas.

polypodietosum)
2. Шума брдске букве и стоузлице (Fagetum montanum serbicum Rudski subas.

Dentarietosum)
3. Шума брдске букве и маховине (Musceto - Fagetum Jov.)
4. Шума букве и обичног граба (Fagus moesiaca - Carpinus betulus)
5. Шума букве и липе (Fagetum montanum serbicum Rudski subas. Tilietosum Jank. et

Miš. - F. moesiaca – T. argentea).

б) Типови мешовите шуме букве и храста:
1. Шума букве и китњака (Fagus moesiaca - Quercus petraea).

ц) Типови храстових шума
1. Шума китњака и обичног граба (Galio - Querceto - Carpinetum Jov.)
2. Шума брдског китњака и кострике (Quercetum montanllln Černј. et Jov. subas

Ruscetosum)
3. Шума брдског китњака и жутиловке (Quercetum montanum Černj. et Jov. subas.

Genistetosum)
4. Шума китњака и црног јасена (Quercetum montanum Černј. et Jov. fac.

Fraxinus ornus)
5. Шума китњака и цера (Quercetum cerris var. Quercus petraea)
6. Шума сладуна и цера (Quercetum confertae cerris Rudski)
7. Шума цера (Quercus cerris).

Шумовитост Мачве, Шабачке Посавине и Поцерине је знатно смањена људском
активношћу, чиме су потенцирани многи деградациони процеси. Шума и друга припадна врста
је већим делом уништена или деградирана. На око 78.4% укупне површине доминирају њивске
културе, воћњаци и виногради, док је 16,8% под шумом и травом а преосталих 4,8% је
неплодно земљиште. Због проређености и неповољног стања шума, у Шапцу је подигнут 1954.
Године шумски расадник ради очувања и повећања постојећег шумског фонда. Површине под
шумама су се у периоду 1960-1980., за 4 071 ha или 60,5%, (табела 44.).

Табела 42. – Кретање укупне обрасле шумске површине (у ha)
1960. 1974. 1980. 1981. 1990. 1991. 1993.

Шабац 6727 11131 10798 10037 10037 10037 10037
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Површине под шумама су се у периоду 1960-1991. године повећале у Мачви од 4 704 ha
или 7% од њене укупне површине, на 6 791 ha или 9,2% а у Шабачкој Посавини и Поцерини од
7 939 ha или 13,6% на 9 733 или 15,2%. Према попису 1991. Године ш умско земљиште шини
око 12% укупне површине Мачве, Шабачке Посавине и Поцерине. Највећи индекс повећања
површина под шумама, у периоду 1960-1991., имала су насеља: Шабац 253,5, Радовашница
232,7, Миокус 193,8, Петковица 181,1, Двориште 180, Церовац 159,2 и Румска 146,7, индексни
поен. Шумске површине су се повећавале на теже приступачним теренима, даље од насеља,
нарочито по ободу проучаваног подручја. Код појединих насеља кршење шума се наставља за
потребе обрадивих површина или за грађевинско земљиште. Најмањи индекс (смањење)
шумских површина имали су: Добрић 76,2, Поцерски Причиновић 66,7, Варна 82,6, Горња
Врањска 85,9, Синошевић 88,3, Јеленча 87,5 и Криваја 89,8.

Највећи проценат земљишта под шумом 1991. године, имају насеља у високој
Поцерини: Радовашница 39%, Бела Река 34%, Петковица 32%, Румска 31%, Волујац и Десић по
28%, Грушић и Двориште по 24%, У Мачви највеће површине под шумом налазе се у западном
делу, у алувијалној равни доњег тока Дрине. У алувијалним равнима и старим коритима Саве
такође расту шуме. Такође под шумом је и алувијална раван речице Битве. Шуме су највише
искрчене на плодним и гушће насељеним теренима југозападне Мачве и у широј околини
Шапца. Највеће површине под шумама 1991. године биле су у насељима: Румска 698 ha, Бaела
Река 611 ha, Петковица 572 ha, Метлић 532 ha и Букор 513 ha.

Мочварна вегетација

Мочварна вегетација је представљена са две асоцијације As. Scirpeto Phragmitetum W.
Koch (1926.) и As. Sparganieto - Glycerietumjluitantis Br. BI. (1925.), (Вуковић 1966., 31).
Представници ових хидрофита срећу се у барама и мочварама дуж Дрине и Саве као и тамо где
је подземна вода стално висока и где преовлађују барска и мочварна земљишта. Они насељавају
баре Засавицу, Рибњачу, Поповицу, Широку бару, Јовачу и друге у Мачви, као и обалу Саве,
Вукошићку бару, Орлачу и друге у Шабачкој Посавини и Поцерини. Корито реке Засавице је
такође обрасло густом барском вегетацијом.

У саставу наведених асоцијација улазе трска (Phragmites commmunis), шевар (Scirpus
cacuster), локвањ (Typha angustifolia, Typha patifolia), рогоз (Sparganium romosus), водена
метвица (Mentha aquatica), водена боквица (AIisma pIantago - aquatica), водени љутић
(Batrachium aquatica), ритски босиљак (Stachus paIustus), дубачац (Teucrium scordium), ритска
детелина (Trifolium fragiferum), водена кудеља (Eupatorium cannabinum), чешљуга (Dypsacus
laciniatus), зечји трн (Ononis spinosa), ритска горушица (Roripa silvestris), троскот (Polygonum
persicaria), плаветник (SaIvia nemorosa) и друге. На подводним теренима који се у току лета
исушују, као нижи спрат вегетације у односу на шевер, рогоз, трску и друге изразите
хидрофите, срећу се и друге фитоценозе као млечика (Euphorbia palustris) и друге, а на
теренима где је подземна вода близу површине срећу се пролазне асоцијације од мочварне
вегетације ка вегетацији долинских ливада и пашњака, чији су представници разне врсте
оштрица (Carex vuIpina, Carex riparia и друге). Такође срећу се и коровске биљке које расту
влажним стаништима – махом на ритским црницама и минералним барским земљиштима.
Представници ове асоцијације су коњски босиљак (Mentha puIegium), водена метвица (Mentha
aquatica), дуголисна метвица (Mentha Iongifolia), љутић (RanuncuIus repens), мухар (Setaria
gIauca), ситна сита (HeIeocharis paIustris), хибридна детелина (Trifolium hibridum) и друге.

Неке врсте су заштићене као природне реткости и уврштене у први том „Црвене књиге“
флоре Србије. Реч је о врстама: борак (Hippuris vuIgaris), језичасти љутић (RanuncuIus lingva) и
ребратица (Hottonia paIustris).



139

Слика 54. – Борак, мачији
реп, водени коњски реп /

Hippuris vuIgaris

Слика 55. – Ребратица, водена
јагорчевина, жабљи љиљан

/Hottonia paIustris

Слика 56. – Језичасти љутић,
каљужарка (RanuncuIus

lingva)

У периоду 1961-1990., радило се на регулацији и исушивању мочвара чиме су се
пореметили услови за развој мочварне вегетације и животињског света. Због тога су неке баре
проглашене заштићеним природним резерватима, као сто су баре Засавица, Рибњача, Шабачки
ритови, које су атрактивне због микрофигурације (мртваје, рукавци, канали, баре) и због
обраслости разноврсном ритском вегетацијом, што даје пејзажу посебну чар. Зато треба
очувати аутентичност ових бара као посебних природних вредности. Према попису 1960., у
Мачви, Шабачкој Посавини и Поцерини под барама, рибњацима и трстицима било је 2 577 ha.
Од чега у Мачви 2 208 ha или 85,7% а у Шабачкој Посавини и Поцерини 369 ha или 14,3%. По
мочварној вегетацији добило је назив село Шеварице, барама Заблаћеа можда и сама Мачва
(мочва – мочвара).

Вегетација природних ливада и пашњака

Вегетација природних ливада и пашњака јавља се на оцедитијим и сувљим стаништима
око реке Дрине, Саве и доњих токова њених притока – Думаче, Добраве, Вукодража. Јавља се
на ретким црницама и ливадским земљиштима. На таквим земљиштима заступљена је
асоцијација камфорова трава (Andropogon ishaemum) и зубча (Cynodon daetylon) а поред њих и
бела детелина (Trifolium repens), котрљан (Eryngium campestre), попонац (Convolvulus arvensis),
детелина (Trifolium inearnatum), кантарион (Hyperieum perforatum), чичак (Lappa major),
мајчина душица (Thymus serpyllum), црни слез (MaIva silvestris) и друге. Нарочити значај, с
обзиром на квалитет и заступљеност у овом типу вегетације имају асоцијације са ливадарком
(Poa pratensis) и лисичијим репком (Alopeeurus pratensis). Заступљени су маслачак (Taraxacum
officinale), хајдучка трава (Aehillea millefolium), штаваљ (Rumex cripus), црвена детелина
(Trifolium pratense), усколисна боквица (Plantago lanceolata), ивањско цвеће (Galium verum),
пољска горушица (Sinapis arvensis), ивица (Ajuga longifolia), бели босиљак (Staehus annua) и
друге. У саставу ове вегетације могу се наћи и многе друге биљке из чега се може видети
богатство флористичког састава долинских ливада и пашњака. Велике површине ливада су
последњих деценија у Мачви претворене у оранице. С обзиром на површине које заузимају као
и на добре приносе и квалитет сена, ливаде у Шабачкој Посавини и Поцерини имају још увек
значајну улогу у сточарству.

Вегетација брежуљкастих ливада и пашњака, јавља се на вишим терасама, косама, на
теренима где преовлађују смеђа земљишта и гајњаче. Ову вегетацију највише представља
асоцијација Agrostinetum vulgare а њен главни предсравник је росуља (Agrostis vulgaris). Поред
росуље у састав наведене асоцијације улазе још и звездан (Lotus corniculatus), жута детелина
(Trifolium campeste), волујак (Anehusa officinalis), ивањско цвеће (Galium verum), класача
(Bromus racemosus), мирисавка (Anthoxantum odoratum), вијук (Festuea vallesiaca), бела
детелина (Trifolium repens), врбена (Verbena officinalis), јагодне детелине (Trifolium fragiferum),
као и коровске биљке стрчак (Carduus oxanthiides), паламида (Cirsium arvense), пољска
горушица (Sinapis arvensis) и друге. Површине брдских ливада и пашњака се повећавају, што је
у вези с процесом деаграризације и депопулације брдских села.
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Коровска вегетација

Коровска вегетација се јавља у великом броју врста на пољпривредним површинама,
дуж међа и путева. Представници су: коприва (Urtica dioica), маслачак (Taraxacum officinale),
млечика (Euphorbia cyparissias), кукољ (Agrostemma githago), дивљи овас (Avena tatua),
паламида (Cirsium arvense), троскот (Polygonum persicaria), љутић (Ranunculus pepens), попонац
(Convolvulus arvensis), а сусрећу се и мртва коприва (Ballofa nigra), лављи репак (Leonurus
cardiaca), врбена (Vrbena officinalis), чичак (Lappa major), црни слез (MaIva silvestris) и друге.
Комбиновањем механичких, хемијских и биолошких метода може се сузбити коров само у току
једне ротације плодореда а већ у току следеће он се поново јавља.

Амброзија је опасан инвазивни коров који се на нашем подручју све више шири.
Присутна је у свим типовима усева/засада.

Слика 57. - Амброзија (Ambrosia artemisifolia)

Семе клија у пролеће, а зри од септембра до новембра. Ниче у другој половини пролећа
и цело лето. Цвета у касно лето и јесен, од почетка јула до раних мразева производећи полен.
Једна биљка може да произведе од 500 – 3000 ехенија и око 1 милијарду поленових зрна. Семе
одржава клијавост у земљишту и до 40 година. Ова инвазивна коровска врста угрожава не само
раст и развој пољопривредних култура, већ утиче и на здравље људи. Полен ове биљке је јак
инхалаторни алерген. Преноси се ветром и преко 100 km удаљености, а може остати у ваздуху
више од 100 дана.

Велики проблем представља сузбијање и ширење ове изузетно алергене врсте. Државне
институције још нису нашле начина да власнике обавежу на уништавање овог корова. Тачније,
обавеза сузбијања амброзије прописана је уредбом, али не постоје санкције за оне који не
поштују овај пропис. Амброзију је потребно уништавати пре цветања и полинације.

Украсне биљке

Украсне биљке гаје се у баштама и окућницама. Честе су шебој (Cheiranthus sheiri),
рузмарин (Rosmarinus officinalis), перуника(Iris germanica), љубичица (Viola odoratea), дивљи
зумбул (Scilia bifolia), бели крин (Lilium candidum), кукурек (Helborus odorus), висибаба
(Galanthus nivalis), ђурђевак (Convallaria majalis), трандовиље (Althea rosea), кадуља (Salvia
officinalis), питоми босиљак (Ocimum basilicum), ружа (Rosa), селен, јоргован и друге. Ceло
Липолист је познато по расадницима ружа, четинара и украсног шибља.

Лековито биље, шумски плодови и гљиве

Лековито биље, шумски плодови и гљиве су такође заступљени већим бројем врста.
Важније врсте лековитог биља су жалфија, камилица, кантарион, бели слез, хајдучка трава,
метвица, мајчина душица, коприва, велебиље, итд. Од шумских плодова на Церу се јављају
глог, дрен, јагода, малина, купина, шипурак, трњина, црвена зова, клека. На Церу расту и
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представнице вредних јестивих гљива – рудњача (Psalliota camprestris), смрчак (Morehella
esculenta), вргањ (Boletus edulis), папрењача или млечица (Lactarius piperatus), хрчак (HeIvella
esculenta), сунчица или козарача (Lepiota procera) и лисичица (Contharelus cibarius).

Разноликост Мачве, Шабачке Посавине и Поцерине у погледу природних еколошких
услова (орографских, климатских и нарочито едафских) и напред наведени подаци о
заступљености појединих флористичких елемената указују на велико богатство, сложеност и
разноврсност аутохтоне, индигене вегетације (велики број фитоценоза шумна, пашњака и
ливада) са вертикалном и хоризонталном зоналношћу. Ова констатација је разумљива када се
има у виду да проучавано подручје лежи Балканском полуострву (једном од флористичких
најинтересантнијих и најбогатијих подручја у Европи), које је обогаћено низом панонских
(понтијских) елемената. Према Матвејеву (1961), Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина се
налазе на граничном подручју појединих фитогеиграфско-флористичких подручја односно
зона: између провинција европских, претежно листопадних шума и понтско-каспијских степа,
односно њихових биогеографских подпровинција балканско-средњеевропских шума и
панонско-дакијских степа. Према М. Јанковићу (1995), ово подручје је гранично између
панонске мезијске зоне. Континентални климатски утицаји на северу Мачве с једне стране, и
утицаји са запада мартимније климе у Поцерини, условили су шумско-степски карактер овог
подручја, таквом у коме вегетација има прелазни карактер, тј. мозаично измештање шумске и
степске фрагменте. На то указује и чињеница да чернозем у Мачви није сасвим типичан (као у
правим степама) већ измењен, као и присуство храста лужњака (Quercetum roboris), који је
некад градио чувене шуме које су покривале велика пространства у Славонији и Срему, о
којима су писали многи путописци. У Мачви у ариднијим климатским условима, на
уздигнутијим теренима, развијена је зељаста вегетација степског карактера. На Церу и у
Поцерини клима са маритимним западноевропским утицајем условила је више типова
мезофилних храстових шума.

Крчењем шума и мелиорацијом плавних терена заједница храста лужњака је у великој
мери уништена и сведена на релативно мале површине. На њеном станишту развијене су сада
пољопривредне културе, мочварне или влажне ливаде. Те културне промене захватиле су и
брдско-планинско подручје Цера. Природна вегетација задржала се у већим комплексима још
само на адама, у ритовима и барама око Дрине и Саве, на утринама око села и путева, на
брдским и теже приступачним теренима Цера као и у забранима. У флори највише је биљака
које имају мање-више космополитски карактер, али има и ретких и заштићених биљних врста.

4.8.5. Заштићена природна добра

На административној територији Града Шапца заштићени су:
- Шумски комплекс „Липове воде” проглашен је за шуму са посебном наменом

(„Службени лист општине Шабац”, број 5/72),
- Стабло ситнолисне липе (Tilia parvifolia Ehrh-sun. Tilia Cordata Mill.) под именом

„Липа у Шапцу”, стављено је под заштиту као споменик природе III категорије -
значајно природно добро („Службени лист опшине Шабац”, бр. 3/01),

На основу члана 32 и 99. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“ бр. 32/08),
Скупштина града Шапца на седници одржаној 25.12.2009. године, донела је решење о
предтанку важења решења о стављањупод заштиту стабло храста лужњака у улици Гаврила
Птинципа у Шапцу, број 110-77/2009-14.

4.8.6. Животињски свет

Фауна Мачве, Посавине и Поцерине припада панонским фаунистичком региону у коме
живе средњоевропске и степске животиње. Са смањењем шумског покривача опада и број
животињских врста. Називи неких од њих су уграђени у топониме као што су: Јеленча,
Бучевица, Вукошић, Јазовник, Мишар, Змињак, Рибари, Козарица, Совљак, Врањска.
Најважнији представници животињског света су: лисица (Vulpes vulpes), зец (Lepus
europaeus), јазавац (Meles meles), вук (Canis lupes), видра (Lutra lutra), ласица (Mustala
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nivalis), срна (Capreolus capreolus), јелен (Servus elaphus), кртица (Talpa europaea), јеж
(Erinaceus europaeus), дивља свиња (Sus serofa), хрчак (Cricetus cricetus), европска
текуница (Citellus citellus), пацови (Mus rattus), мишеви (Musculus), обичан твор (Mustela
putorius), волухарица (Microtus) и други.

Карактеристичне врсте птица

Карактеристичне врсте птица су: врабац (Passer et montanus), велика сеница (Parus
major), сива сеница (Parus palustris), црна врана (Corvus corone), сива врана (Corvus cornix),
гавран (Corvus corax), бела рода (Cicionia ciconia), детлић (Dendrocopus major), јастреб мишар
(Buteo buteo), сврака (Pica pica), чавка (Coloeus monedula), сива жуна (Picus canus), пругасти
детлић (Dendrocopos lilfordi), чворак (Sturnus vulgaris), црноглава грмуша (Silvia atricapilla),
црни кос (Turdus merula), жути кос (Oriolus oriolus), дивљи галеб (Columba palumbus), гугутка
(Streptopelia drcaot), пољака шева (Alauda orvensis), кукавица (Cuculus canorus), препелица
(Coturnix cot.), пољска јаребица (Perdix perdix), фазан (Phasiqnus colchius), сова, кpeja, кобац и
друге.

Заштићене врсте птица

Заштићене врсте птица које су констатоване у подручју Мачве, Шабачке Посавине и
Поцерине су бројне. Само у сливном подручју Церског ободног канала констатоване су (РЗЗП
Србије, ЦПО, 1988.):

- Заштићене птице забрана- лугова: грлица (Streptopelia turtur), детлић (Dendrocopus
major), голуб гривњаш (Columba palumbus), фазан (Phasianus colchicus), мишар (Buteo buteo),
шумска трептаљка (Anthus trivialis), црвендаћ (Erithacus rubecula), славуј (Luscinia
megarhynchos), кос (Turdus merula), шарена мухарица (Ficedula albicollis), звиждак
(Phylloscopus collybita), црноглава грмуша (Sylvia atricapilla), велика сеница (Parus major), сива
сеница (Parus Palustris), плава сеница (Parus coerulaeus), дугонога сеница (Aegithalos caudatus),
гавран (Corvus eorax), зеба (Fringilla coelebs), вуга (Oriolus oriolus), чворак (Sturnus vulgaris),
штиглић (Carduelis carduelis), стрнадица жутовољка (Emberiza citrinella), шумска шева (Lullula
arborea), руси сврачак (Lanius collurio);

- Заштићене птице топољака и врбака: Дивља птица (Anas platirhynchos), кукавица
(Cueulus canorus), сива чапља (Ardea cinerea), сиви вољић (Hippolais pallida), звиждак
(Phylloscopus collybita);

- Заштићене птице забарених површина: Вивак (Vanellus vanellus), жута плиска
(Motacilla flava feldegg);

- Заштићене птице обрадивих површина и живица: Гугутка (Streptopelia decaocto),
гршац (Corvus frugilegus), домаћи врабац (Passer domesticus), велика странадица (Emberiza
calandra), чавка (Coloeus monedula), обична грмуша (Sylvia communis), црноглава траварка
(Saxicola torquata).

Завод за заштиту природе Србије издвојио је 35 подручја која су значајна за птице, а
задовољавају строге критеријуме IBA пројекта (вредновање подручја по значају за птице) међу
којима је и планина Цер. Мере заштите фауне би се пре свега односиле на сеоска насеља
лоцирана на северним падинама планине Цер.
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Слика 58. - Међународна значајна станишта птица (планина Цер – 17)

Стално сужавање и мењање природних станишта услед крчења шума, мелиорација и
исушивања мочвара и слично, затим хемизација пољпривреде, као и нерационални лов и
риболов, јако су проредили неке врсте животиња. Упркос томе ово подручје је још увек
флористички и фаунистички богато. Из прегледа биљног и животињског света Мачве, Шабачке
Посавине и Поцерине, може се закључити да се ради о једном биогеографски сложеном и
разноврсном подручју. Флористички разноврсност и мозаични размештај биљног света, одраз
су разноврсности физичко-географских и еколошких услова.

Карактеристичне врсте водоземаца и гмизаваца

Карактеристичне врсте водоземаца и гмизаваца су: барска корњача (Emys orbycularis),
шумска жаба (Rana agilis), жаба крекетуша (Hyla arborea), даждевњак (Salamandra
salamandra), мрмољак (Triturus cristatus), слепић (Angulis fragilis), шумски гуштер
(Lacerta agilis), зидни гуштер (Podarcis muralis), змија белоушка (Natrix natrix) и друге.

Рибљу фауну представљају

Рибљу фауну представљају: шаран (Cyprimus caprio), штука (Esox lucius), караш
(Carassius carassius), смуђ (Stizostedion lucioperca), кечига (Acipenser ruthenus), сом (Silurus
glanis) и друге.

Инсекти

Свет инсеката је веома разноврстан, иако је проређен услед примене агрохемијских
средстава.
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Стално сужавање и мењање природних станишта услед крчења шума, мелиорација и
исушивања мочвара и слично, затим хемизација пољопривреде, као нерационални лов и
риболов, јако су проредили неке врдте животиња. Упркос томе ово подручје је још увек
флористички и фаунистички богато. Из прегледа биљног иживотиљског света Мачве, Шабачке
Посавине и Поцерине, може се закључити да се ради о једном биогеографски сложеном и
разноврсном подручју. Флористичка разноврсност и мозаичан размештај биљног света, одраз
су разноврсних физичко-географских и еколошких услова.

У флори је највише биљака које имају мање-више космополитски карактер, али има и
ретких и заштићених врста.

4.8.7. Заштићене врсте

Свакој четвртој врсти сисара на Земљи прети истребљење, а пред изумирањем је и 50%
биљака! Највећу опасност по зивотињски и биљни свет представљају криволов и трговина
зивотињама, бизнис који сваке године доноси измедју пет и осам милијарди долара и ције су
зртве преко 350 милиона биљака и зивотиња.

1. јула 1975. године на снагу је ступила Конвенција о међународној трговини угрозеним
врстама дивље фауне и флоре (CITES) којом је регулисана међународна трговина животињама
и биљкама.

Међу најугрозенијим зивотињским и биљним врстама, сврстаним у Прилогу I (Appendix I)
CITES-a налазе се, између осталих, мајмуни, тигрови, велики панда, слонови, носорози, тибетанске
антилопе, морске корњаче, разне врсте крокодила и змија, од птица папагаји, здралови и фазани, а
од биљака нарочито кактуси и орхидеје. Целокупна листа угрожених врста може се наћи на веб
сајту CITES-a - http://www.cites.org.

Највећи узрочници нестанка појединих биљних и животињски врста пре свега су
губитак станишта и лоше располагање земљиштем. Од 1960. до 1990. године у земљама у
развоју је унистено око 37% дивљег земљишта. До 20% тропских шума, које представљају
„плућа“ Земље, нестало је од 1960. до 1990. године.

Од 1990. до 1998. године исушено је око 50% мочварног подручја. Због седиментације и
неодржзивог корисћења земљишта за 35% коралних гребена постоји опасност да потпуно
изумру у наредних 30 година!

У СР Југославији су две животињске врсте изумрле, међу критично угроженим су пре
свега рибе - шаран, јесетра, ибис, као и змија шарка. За сада се жаба крастача, слепи миш,
пијавица и шумски мрав налазе у мањој опасности и потребно је предузети све мере да не би
изгубили те и многе друге драгоцене становнике нашег подручја.

Криволов је у Југославији попримио забрињавајуће размере пре свега када је у питању лов
на ретке и на насем подручју заштићене врсте птица. До сада су на стотине хиљада птица, углавном
жута и бела плиска, шева, велика стрндалица, зеба, пољска шева и зеленторка са подруцја Царске
баре код Зрењанина и околних станишта у Војводини завршиле на трпезама европских гурмана, а
криволовци, у великом броју Италијани, су од тога зарадили велике своте новца.

СРЈ је CITES-u приступила у мају 2002. године, али је дуг пут пред законодавством да се
реши проблем „птичје мафије" и многи други проблеми који погађају биодиверзитет насег
подруцја.

Уредбом о заштити природних реткости (Сл. гласник РС бр. 53/93 и 93/93) и
Конвенцијом о међународном промету дивље флоре и фауне CITES (Службени лист СРЈ –
„Међународни уговори бр. 11/01) евидентиране су заштићене врсте од којих оне које су
присутне на административној територији града Шапца су приказане на следећим сликама.
(Извор: ЈП „Србијашуме“ Београд, ШГ „Борања“ Лозница).

http://www.cites.org
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Слика 59. - Јеленак/Lucanus cervus (Уредба) Стрижибуба/Cerambyx cerbo (Уредба)

Слика 60. – Ластин реп/papilio machaon (Уредба)

Слика 61. - Висибаба/Galantus nivalis (CITES) Дивљи каранфил/Dianthus serotinus (CITES)

Слика 62. – Слепи миш љиљак/Myiotis nattereri (CITES) Кртица/Talpa europea (Уредба)
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Слика 63. - Веверица/Sciurus vulgaris (Уредба) Ласица/Mustela nivalis (Уредба)

Слика 64. – Буљина сова ушара/Bubo bubo (CITES) Кукавица/Cuculus conorus (Уредба)

Слика 65. - Сеница/Parus montanus (Уредба) Врабац/Passer domesticus (Уредба)

Слика 66. - Детлић/Dendrocopus major (Уредба) Јастреб кокошар/Accpiter gentilius (CITES)
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Слика 67. – Речни рак/Astacus astacus (Уредба)

4.8.8. Уместо закључка

Проблеми са којима се среће свака урбана средина су бројни. Савремени начин живота
изискује потребе за експлоатацијом различитих природних ресурса, између осталог и
различитих организама и простора на којем те врсте живе.

Повећање грађевинског земљишта на рачун пољопривредног и шумског у циљу изградње
грађевинских објеката, изградња саобраћајне и друге инфраструктуре, пад животног стандарда итд.,
се у великој мери одражавају и на живи свет. Опстанак многих врста је угрожен јер су, због
наведених разлога, површине под природним стаништима све мање и све више се фрагментишу.

Такође, смањивање броја сеоских домаћинстава, миграција становништва из села у
град, прекомерна и неправилна употреба пестицида и вештачких ђубрива, недовољна
едукованост пољопривредних произвођача о правилности обраде и третирања пољопривредних
површина, али и о начинима гајења различитих култура итд., доводе до смањења
пољопривредног земљишта.

Присутна је неконтролисана сеча од стране појединаца који секу дрва због
проширивања пољопривредних површина, као и због огрева. За време новогодишњих празника
се секу четинари а током божићних празника се секу чак и велике гране за бадњаке, што
озбиљно угрожава стабла храстова.

Непостојање постројења за предтретмане индустријских отпадних вода и третмане
комуналних отпадних вода, директно испуштање отпадних вода у водотокове, директно
загађивање површинских водотокова и напуштених шљункара бацањем отпада у исте итд.,
довело је до тога да реке и потоци изгледају као колектори отпадних вода, а еколошки услови у
њима су погоршани, што се драстично одражава на живи свет.

Криволов, не само ловне дивљачи него и риболову озбиљно угрожава опстанак врста.
Несавесно прикупљање ретких и заштићених врста биљака, печурака и животиња

(пужеви, корњаче, различите врсте птица итд.) је такође проблем је што приликом тих
прикупљања не постоји селективност, већ се узимају и незрели примерци, па се на тај начин
онемогућава природно обнављање тих врста.

Значај биодиверзитета за човека је огроман. Захваљујући тој различитости све врсте, па
и човек су опстали упркос променама које су настајале у току развоја цивилизације и насупрот,
често рушилачком, односу човека према природи.

Биодиверзитет је еволутивни одговор на константну променљивост услова средине.
Ништа на кугли Земаљској није остајало као што је створено, изузев живота у свим његовим
облицима. Мењали су се састав, облик, боја и температура Земље. Комплетно је промењен
састав атмосфере. Континенти су се раздвајали и спајали, набирали и пуцали. Смењивала су се
топла и ледена доба. Претпоставка је да се последње велико уништавање биодивезитета
(изумирање) догодило пре око 65 милиона година, током креде. Међутим оно је омогућило
процват птица и сисара.

И на крају, потребно је понашати се по принципима одрживог развоја. То подразумева
да наши потомци треба да наследе бар онакво стање, у окружењу, какво смо ми наследили од
наших предака. Деловање треба да буде усмерено на локалну заједницу. Свако од нас треба да
поведе рачуна о потрошњи воде, бацању отпадака, потрошњи енергије.
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4.9. Зеленило

4.9.1. Појам и развој система зеленила

У сложеном ланцу подизања и неге зеленила, планирање и пројектовање је једна од
битних иницијалних карика, без које се не може замислити подизање ни најмање зелене
површине, врта, сквера, дрвореда и остало.

Стварање целовитог система је сложен процес, тесно повезан са мањим урбанистичким,
архитектонским, уметничким, техничким, еколошким, социолошким и другим питањима.

Сложеност градске средине и њене различите функције налажу да се у планирању нових и
реконструкцији старих делова града обезбеде здравији и удобнији услови становања, рада, одмора,
културно- друштвених потреба и активности. Зелене површине организоване као систем,
остварујући многобројне функције, градску средину чине оптималном за живот њених становника.

Елементи овог система- паркови, тргови, зеленило стамбених комплекса, школа, дечијих
установа, болница, саобраћајница, индустријских зона и објеката, централних пешачких зона
представљају основне делове “зеленог” система и преко приградског зеленила- паркова, шума,
излетишта и заштитних појасева повезују насеље са његовом природном околином.

Вештим и креативним коришћењем композиционих елемената- вегетације, природних,
архитектонских и грађевинских елемената, скулптура и естетских принципа стварају се
оптимални услови за живот, рад и одмор. Зато зелене површине представљају неодвољив део
свих структурно- функционалних зона насеља.

Систем зеленила, одређеног насеља представља комплекс просторно повезаних
градских и приградских зелених површина свих категорија са одређеном функцијом и наменом.

Поред тога зелене површине организоване као систем треба да:
- имају битну улогу у развоју макроструктуре (структурирање зона)
- да су просторно и организовано повезане у јединствен систем на принципу

равномерности и непрекидности
- да стварају оптималну еколошку, друштвену и естетски уређену животну средину
- да одговарају савременим светским нормама квантитативним и квалитативним

показатељима
- да се стварају и негују у облику комплексног зеленила града
- да су у склопу са карактеристикама природног предела околине и ширег подручја.

У савременој урбанистичкој концепцији, градски систем зеленила заузима значајно
место јер обједињује различите фунционалне зоне у јединствену композициону целину.
Стварање система градског зеленила и димензионисање његових елемената има за циљ
отварање комплексног биоклиматског, функционалног и естетског ефекта.

Развој система зеленила

Истoвремено са развојем друштвене и привредне еволуције насеља мења се структура и
форма градске пејзажне композиције, а такође и величина и облик зелених површина.

Данас паркови, тргови и друге зелене површине представљају органски део града, а
њихов развој неодвојиво је повезан са урбанистичким развојем града.

Још од давних времена зеленим површинама је поклоњена значајна улога и пажња.

4.9.2. Типови система зеленила

Постоје многе класификације система зеленила а то су:
- прстенаст (појасни систем)
- радијални (клинасти систем)
- мозаички (систем зелених флека)
- линијски (тракаст)
- комбиновани систем зеленила
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- Прстенасти (појасни) систем- код овог типа система стварају се концентрични зелени
појасеви који опасују град у једном или више појасева. Формирањем система зеленила у виду
овог модела могу се успешно побољшати микроклиматски услови у градовима са јаким
ваздушним струјама.

- Радијални (клинасти) систем зеленила настао је у градовима у којима су знатног
утицаја имали физичко- географски услови као нпр. речне долине и др. и који су имали знатног
утицаја на структуру насеља, а тиме и на систем зеленила. Код овог модела зеленило се
простире до самог центра града у виду клинова, а повезују се и са зеленим засадима у рубној
зони града. Овај модел обезбеђује најбољу природну вентилацију града.

- Мозаички систем зеленила обухвата зелене површине које су слободно распоређене
по целој територији насеља (смањује неповољно дејство ветра, изолација индустријске зоне и
др.)

- Линијски (тракаст) систем зеленила је карактеристичан за насеља са геометријским
решењем уличне мреже. Овај модел решава појединачно различите проблеме везане за
мелиорацију климе и обезбеђује насеља рекреативним просторима: први умањује налете
ветрова, други обезбеђује проветравање, а трећи обезбеђује равномерно задовољавање потреба
у местима одмора.

Проблем озелењавања, међутим, у целости се решава комбинованим системом, који
повезује равномерно зелене површине стамбених блокова, са дрворедима и парковима. Он је
најцелисходнији јер обезбеђује побољшање климатских и хигијенских услова на територији
насеља и повољно опслужује становнике за рекреацију, одмор и др.

4.9.3. Елементи система зеленила и њихова класификација

Систем зелених површина у граду има сложену функционалну структуру. Елементи
који образују систем различити су по функционалној намени, по циљевима које бисмо желели
да постигнемо, а такође и по начину композиције. Они су неједнаки и по свом саставу, како у
погледу вегетације тако и по грађевинским и архитектонским објектима и елементима који се
на њима налазе.

Код нас је класификација подељена на 3 групе:
1. зелене површине јавног коришћења
2. зелене површине ограниченог коришћења
3. зелене површине специјалне намене

- Зелене површине јавног коришћења доступне су свим становницима града, а својим
карактером испуњавају најважније социјалне функције. У ове површине спадају највећи
плански елементи система- паркови, дрвореди, скверови, тргови и зелене површине градских
центара.

- Зелене површине ограниченог коришћења имају ограничен приступ било због свог
карактера или посебне стратегије коришћења. У ову групу зелених површина укључују се
слободне површине: културно- просветне, спортске, научно- истраживачке и здравствене
установе, индустријски комплекси, стамбене заједнице, хотели, одмаралишта и др.

- Зелене површине специјалне намене имају посебну намену и задатак који је
функционалан. У ову групу спадају: заштитне зоне око индустријских објеката, заштитни
појасеви (против ветра и навејавања снега и прашине), водозаштитна зона, засади поред путева,
зеленило гробаља, стакленици и расадници.

4.9.4. Нормирања зелених површина

Планирање и развој система зелених површина када је већ наглашено, решава неколико
група функционалних задатака: био- еколошке, рекреативне и естетске.

Њихово решавање је пре свега повезано са квантитативним развојем система зелених
површина у градском подручју.
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Оно зависи од природно- климатских услова, карактера насеља и броја становника у
њему. За оцену и прихватања решења о развоју система велики  значај имају следећи
показатељи:

1. ниво озелењености градске територије у процентима
2. степен озелењености у m2/становнику
3. степен задовољености у m2/становнику

Ниво озелењености = укупна количина свих зелених површина/ површина града X 100 = у%

Степен озелењености= укупна количина свих зелених површина/ број становника = у m2/ст

Степен задовољености = количина свих зелених површина јавног коришћења/ број
становника = у m2/ст.

4.9.5. Фактори који условљавају стварање и развој система зелених површина

Развој града увек је био тесно повезан природним условима, природним богатсвом
подручја и развојем материјалне културе.

Данашњи развој града најчешће је везан за проблеме реконструкције постојећих
урбаних целина. При томе велики проблем представаља урбано наслеђе које мора делимично да
се задржи и уклопи у новопројектовано решење.

Граду су враћене могућности за шира укључивања природних елемената у његову
структуру у виду отворених зелених простора који ће омогућити успостављање изгубљених
веза са природом.

Све компоненте животне средине су максимално интегрисане. Земљиште, сунце,
ваздух, вода и вегетација као елементи природног аспекта, чине скуп базних екосистема. Њихов
утицај је у међусобној зависности и представља основ вредновања простора у циљу одређивања
њиховог карактера и употребне вредности.

Фактори који условљавају формирање и развој система зеленила могу да се сврстају у
следеће: природни, аутропогени и социјално- еколошки фактор.

Природни фактори

У групу природних фактора спадају:
- географски чиниоци (географски положај, надморска висина, рељеф, експозиција)
- еколошке карактеристике терена: састав земљишта, и носивост тла
- педолошке карактеристике
- хидрогеодетске карактеристике (стање надземних и подземних вода)
- климатски чиниоци (темпетура, падавине, влажност ваздуха, облачност, осунчаност,

магла, ветрови)
- вегетација: природне заједнице и вештачки подигнуте популације и типови

станишта.

Аутропогени и социјално- економски фактори

У ову групу фактора спадају: категорија насеља, функционални тип насеља, физичка
структура насеља, постојеће зелене површине, степен угрожености животне средине, еколошки
фактори као последица човекове активности (загађење ваздуха, угроженост од буке, стање
загађености вода, стање загађености земљишта)

Степен угрожености животне средине- еколошки фактори као последица човекове
активности

Као последица човекове активности и његовог деловања на природу, настају
секундарни еколошки фактори који имају великог утицаја на живот човека, а самим тим и на
процесе планирања и решавања проблема система зеленила.
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Те факторе чине: загађеност ваздуха, воде и земљишта што је у многоме пореметило
равнотежу у односима човек- природна средина и тиме озбиљно угрозило природне услове
живота.

Загађење ваздуха - аерозагађење

У последњих неколико деценија озбиљно је угрожен састав ваздушног басена разним
отпадним гасовима, већом потрошњом кисеоника и др. Након смањења зеленог покривача
смањује се притицање кисеоника у атмосферу. С друге стране, услед повећања потрошње
течних горива у индустријии и саобраћају долази до бржег повећања потрошње кисеоника.

Интензитет аерозагађења је директно повезан са просторним решењем града, а пре свега
са системским и функционалним решењем зеленила.

Добар регулатор размене гасова су зелене површине, односно, њихов најважнији
елемент је вегетација.

Угроженост од буке

Још један проблем који се развио је бука, која наноси велике штете људском организму.
Бука делује на централни нервни систем и психу човека. Јављају се знаци преморености

и исцрпљености и нервне раздражености. Све то смањује продуктивности рада и постепено
нарушава здравље човека.

Једно од поузданих средстава заштите од различите буке су зелени засади.
Степен заштите од буке је утолико већи уколико је густина и дубина засада распоређена

по свом карактеру (састава, густине, присуства подраста, спрата жељене висине и др.)
Зато правилан избор одговарајућих врста и њихов распоред око извора буке могу да

дају значајне ефекте у борби са градском буком.
Најзад, може се закључити да степен угрожености од буке, као аутропогени фактор,

утиче непосредно на формирање модела система зеленила у насељу у следећим аспектима:
1. Локација извора буке на територији насеља условљава непосредну локацију

заштитних засада око њих. Ови изолациони засади су елемент еколошко- биолошког подситема
у структури модела.

2. Облик извора буке- начин распростирања, карактер емитовања буке и радијус
утицаја условљавају контруктивне параметре и одређену биљну врсту у заштитним расадима.

Различите врсте дрвећа и шибља имају различите способности за упијање звукова.
Највећом способношћу истичу се млеч (Acer platanoides L.), липа (Tilia sp.) бреза (Betula).

Стање загађености вода

Убрзаним порастом становништва и њихових привредних делатности потребе за водом
нагло се повећавају. Пораст степена загађивања огледа се у недовољној пажњи и доследности
примене мера за спречавање загађивања.

За урбанистичко планирање, а посебно за организацију рекреативног подсистема у
систему зелених површина, нарочито је значајно познавање стања кретања загађености воде из
више разлога.

- Уколико се издвајају водене површине за рекреативне активности није свеједно да ли
се ради о загађеној или незагађеној води. У оквиру подручја које се уређује то се нарочито
односи на водене површине намењене рекреацији на води (плажа “Стари град” Шабац).

Биљни материјал који долази у додир са загађеном водом знатно губи у свом
здравственом стању.

Стање загађености земљишта

Загађивање земљишта је много опасније од загађивања воде и ваздуха, или су
последице трајније и теже се отклањају. С обзиром на његове вредности и све већи значај све је
већи проблем његовог економисања и заштите.
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Спречавање загађења земљишта у граду се постиже добром организацијом уклањања
кућних и индустријских отпадака, а при коришћењу пестицида истражују се врсте које су
најмање токсичне и које се брзо распадају у спољној средини.

Посебна пажња треба да се поклони питању РЕКУЛТИВАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА тј.
поновном успостављању функционисања еколошког система (његове структуре и динамичког
одржавања).

4.9.6. Приказ садашњег стања

Постојећу структуру зеленила чине: градско зеленило, зеленило рубних зона и шире
просторне целине.

Структуру градског зеленила чине:
1. Зеленило на градским улицама
2. Паркови
3. Скверови
4. Блоковско зеленило
5. Зеленило специјалног карактера

Зеленило на градским улицама

Основни задатак зелених површина дуж улица је изолација пешачких фактора и
ободних зграда од колског саобраћаја, стварање повољних санитарно- хигијенских и
микроклиматских услова за становнике, а такође и повећање естетских квалитета градског
пејзажа. Правилно решавање зелених површина улица обогаћује просторну организацију
његове изградње, доприноси најпотпунијем визуелном доживљају архитектонских целина,
појединих друштвених објеката, споменика архитектуре и карактеристичних градских пејзажа,
помаже просторној оријентацији у граду.

Савремени град, све више оптерећен аутомобилским саобраћајем, захтева не само нову
урбанистичку структуру већ и нов прилаз распоређивању објеката саобраћајница и основних
пешачких кретања као и организацију њиховог озелењавања.

На нашим улицама се зеленило стално смањује, јер се у старим градовима при њиховој
изградњи није рачунало са тако развијеним саобраћајем и неопходном инфраструктуром, као
што су телефонска и електрична мрежа, канализација и други подземни каблови. У појединим
деловима града уколико је неко зеленило и остало, осакаћено је при сталном проређивању
круна дрвећа у циљу провлачења електричних и телефонских водова. Тако се губи на естетској
вредности градских простора, а хигијенске прилике се погоршавају.

Избор врсте дрвећа за дрвореде

Дрво у граду, нарочито оно дуж саобраћајница, паркинга или на трговима, уграђено у
плочнике, налази се у врло неповољним условима станишта и околине. Како се од њега очекују
вишебројне користи нужно је да му се обрати знатно већа пажња, унапређујући комплекс
фактора који му не обезбеђује само могућност преживљавања већ и да живи оптималним
потенцијалом.

Узимајући у обзир ограничења биолошко- морфолошког карактера, ограничења
произашла из станишних услова (климе, земљишта) густине саобраћаја, ступњу загађивања,
светлосног режима, жеља и просторних могућности, те на крају сагледавајући велики опус
интеракције ових фактора, богата палета врсте дрвећа убрзо се редуцира на неколико оних које
сађењем уз градске саобраћајнице могу оптимално удовољити критеријумима погодности.

За дугу и здраву егзистенцију дрвета потребно је стручно обављена садња и даља нега
(окопавање, прихрањивање, заливање, орезивање, третирање од случајних епидемија инсеката
или болести).
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Табела 43. - Заступљене врсте дрвећа у граду Шапцу
Platanus L P. acerifolia L платан

Acer L
A. pseudoplatanus L јавор
A. platanoides L млеч
A. campestre L. клен

Populus L. P. alba L. топола
Aesculus L. A. hippocastanum L дивљи кестен

Tilia L. T. cordata mill. L. ситнолисна липа
T. platyphyllos L. крупнолисна липа

Celtis L. Celtis australis L. копривић
Ulmus L. U. Hollandica L. брест
Betula L. Betula alba L. обична бреза
Prunus L. Prunus padus шљива црвенолисна
Robinia L. Robinia pseudoacacia L. багрем

Fraxinus L. F. excelsior L. бели јасен
F. excelsior globosa кугласти јасен

Catalpa C. bignonioides L. каталпа
Liriodendron L. L. tulipifera тулипановац

Sorbus L. Sorbus aria L. мукиња оскоруша
Sorbus aucuparia L. јаребика

Corylaceae Corylus colurna мечја леска

Слика 68. - Заступљене врсте дрвећа у граду Шапцу

Списак садница дрвећа по улицама у граду Шапцу:
Браће Недић липа - 47 ком. бреза - 1 ком
Бране Црномарковића липа - 6 ком
Хиландарска јавор - 47 ком
Милутина Бојића јавор - 240 ком липа - 2 ком
Ђукановића сокак багрем - 14ком
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Норвешка липа - 10 ком
Грмићска липа - 44 ком платан - 6 ком
Господар Јевремова јавор - 78 ком
Поцерска платан - 77 ком
Јанка Веселиновића липа - 30 ком
Карађорђева јавор - 80 ком
Касарска каталпа - 44 ком бреза - 1 ком
Кајмакчаланска платан - 6 ком
Светогорска липа - 150 ком
Масарикова јавор - 240 ком липа - 2 ком
Милоша Обилића јасен - 30 ком липа - 14 ком
Милоша Поцерца кестен - 90 ком
Краља Александра липа - 10 ком к. јасен - 17 ком
Кнез Михајлова липа - 15 ком
Мачванска јавор - 102 ком
Јеле С. Савић к. jасен - 42 ком
Краља Милана кестен - 98 ком
Поп Лукина млеч - 100 ком
Попа Карана кестен - 64 ком
Дринске дивизије јавор - 36 ком
Сремска млеч - 13 ком к. јасен - 27 ком јавор - 4 ком
Војислава Илића липа - 121 ком
Синђелићева липа - 23 ком багрем - 2 ком
Ивандањска липа - 13 ком
Стојана Новаковића сорбус - 96 ком липа - 2 ком ц. шљив а- 47 ком
Краља Милутина платан - 17 ком јаблан - 1 ком липа - 245 ком
Војводе Мишића целтис - 51 ком липа - 1 ком к. асен - 63 ком
Владе Јовановића бреза - 55 ком
Мар Лукић- Јелесић к. jасен - 29 ком
Вука Караџића липа - 29 ком
Змај Јовина к. jасен - 27 ком багрем - 15 ком липа - 4 ком
Арх. Стевана Јовановића липа - 18 ком
Ослобођења липа - 16 ком бреза - 1
Бањичких жртава липа - 30 ком
Проте Смилљанића м. леска - 68 ком к. јасен - 27 ком
Делиградска ликвиданбар - 10 ком
Тиршов венац ликвиданбар - 13 ком
Боре Тирића м. леска - 42 ком
Н. Цоловића м. леска - 48 ком
Стара аут. станица јавор - 6 ком кестен - 48 ком
Жике Поповић јавор - 60 ком кестен - 48 ком
Ђурађа Бранковића к. јасен - 52 ком
Михаила Рашића к. јасен - 51 ком
Станоја Главаша липа - 20 ком
Вој. Јанка Стојићевића јавор - 22 ком
Владе Станимировића ликвиданбар - 28 ком
Американкино имање липа - 50 ком ц. Шљива - 12 ком
Ивандањска липа - 52 ком
Плажа врба - 60 ком
Депонија целтис - 400 ком бреза - 30 ком
Обилазни пут јавор - 400
Јеврејска каталпа - 240 ком целтис - 200
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Табела 44 - Погодност стабала за дрвореде у Шапцу

Ред
број Врста дрвета

Висина
Основне одлике Примењљивост у

уличном просторуh<10м h 10-20мh> 10м

1
Acer
pseudoplatanus L.
(јавор)

Г
Св,
Пс

Земљиште: песковито до
иловасто, подноси креч pH
око 6,5, плодно
Вода: влажно
Корен: срцолик, дубок и
широк (више продире у
дубину)
Отпорност: слаба на загађење
ваздуха и штеточине

Ограничено
применљива:
Само за сунчана
станишта са високом
влагом ваздуха.
У нашим градским
условима је кратког
века и нетипичног
хабитуса

2
Aesculus
hippocastanum L.
(дивљи кестен)

Г
Св,
Пс

Земљиште: песковито до
иловасто, хранљиво
Вода: влажно
Корен: површински, осетљив
на сабијање земљишта
Отпорност: Лоша на топлоту
у ваздуху и на загађеност
ваздуха

Лош за примену:
плодови прљају
тротоар, неотпоран на
градске услове,
подноси јако
орезивање

3 Celtis australis L.
(копривић)

М
Св,
Пс

Земљиште: плодно,
песковито до иловасто,
подноси креч
Вода: суво
Корен: површински, добро
развијен
Отпорност: на сушу, на
загађен ваздух, слабо отпоран
на штеточине

Применљив: за
контејнере и касете за
отворене уличне
профиле, подноси
редукциони рез

4 Fraxinus excelsior L.
(бели јасен)

С
Св,
Пс

Земљиште: средње плодно,
подноси креч
Вода: влажно до средње суво
Корен: плитак, врло
разгранат, на плодном тлу
дубљи
Отпорност: добра на топлоту
и на загађеност ваздуха

Применљив: захвалан
је за негу

5
Platanus x
acerifolia L.
(платан)

Г
Св,
Пс

Земљиште: песковито до
иловасто, без посебних
захтева
Вода: суво до влажно
Корен: врло разгранат,
снажан, продире знатно у
дубину
Отпорност: добра на
загађеност, топлоту,
штеточине и сушу

Добар за примену:
подноси јак
редукциони рез, има
брз и снажан пораст
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6 Populus alba L.
(топола)

М
Св

Земљиште: песковито до
иловасто, дубоко, плодно
Вода: влажно
Корен: плитак, веома широк,
тражи висок ниво подземних
вода
Отпорност: добра на сушу и
на загађеност ваздуха

Ограничено
применљив:
врло широка крошња,
добро подноси
редукциони рез

7
Robinia
pseudoacacia
(багрем)

С,
Св

Земљиште: без посебних
захтева
Вода: суво
Корен: дубок, разгранат, има
појаву избојака из корена
Отпорност: добра на
загађеност ваздуха и на сушу

Ограничено
применљив:
брз прираст, подноси
редукциони рез,
касно у пролеће
добија лисну масу, у
старости има лако
ломљиву грану

8 Tilia cordata L.
(ситнолисна липа)

Г
Пс,
Зс

Земљиште: глиновито до
глиновито- песковито
Вода: подноси привремену
сушу, иначе тражи влагу
Корен: плитак површински
Отпорност: добра на
орезивање, на засену и мраз

Ограничено
применљив:
није за садњу у
поплочане површине
(изумире), не подноси
оштећење корена и
прекопавање

9
Tilia playphyllos L.
(широколисна
липа)

Г
Св,
Пс,
Зс

Земљиште: иловасто, плодно,
подноси креч
Вода: влажно
Корен: јако развијен, продире
дубоко у подлогу
Отпорност: добра на градске
услове

Применљив: има дуг
животни век

10
Prunus Padus L.
(црвенолисна
шљива)

М
Св

Земљиште: плодно иловасто,
подноси креч
Вода: суво
Корен: срцаст, захтева често
прехрањивање земљишта
Отпорност: добра на сушу, на
загађеност ваздуха

Ограничено
применљив:
подноси редукциони
рез, ако се слабо
прехрањују- слабо
остаре

11 Ulmus hollandica
L. (брестови)

М
Св

Земљиште: плодно иловасто,
подноси креч
Вода: влажно
Корен: врло развијен
Отпорност: отпоран на
загађеност ваздуха

Применљив

12 Betula alba L.
(бреза)

С
Св

Земљиште: плодно
Вода: подноси сушу умерено
Корен: развијен
Отпорност: отпоран на
загађеност ваздуха

Применљив
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13 Acer campestre L.
(клен)

М
Св,
Пс, Зс

Земљиште: плодно,
растресито, дубоко
Вода: влажно до суво
Корен: срцаст, јако развијен,
продире дубоко и широко
Отпорност: добра на загађен
ваздух, на сушу

Ограничено
применљив

14 Acer platanoides L.
(млеч)

Г
Св,
Пс

Земљиште: песковито до
иловасто
Вода: влажно
Корен: срцолик, широк
Отпорност: добра на загађен
ваздух

Применљив

15
Catalpa
bignonioides L.
(каталпа)

Г
Св,
Пс

Земљиште: плодно. растреси.
Вода: влажно
Корен: широк, развијен
Отпорност

Применљив

Легенда:
Густина крошње: Отпорност према светлу:
Г- густа Св- светло
М- средња Пс- полусенка
С- слабе густине Зс- подноси засену

Опште напомене
1. Простор потребан за развој корена
а) за дрвеће уске крошње потребна је зелена трака ширине 2,5- 3,0м
б) за дрвеће широке крошње потребна је зелена трака ширине 3,5- 4,0м
ц) за солитерна стабла уске крошње потребно је зелено острво 2,5x 2,5м
д) за солитерна стабла широке крошње потребно је зелено острво 3,5x 3,5м
2. Размак међу стаблима у дрвореду оквирно износи 6- 12м што зависи од:
а) пречника крошње
б) висине крошње
ц) облика и величине корена
д) потреба за сунцем или засеном
е) профила улица
ф) жељењог временског рока за постизање коначног ефекта

У граду Шапцу има 4.840 дрворедних садница старости од 5- 60 година.

Зонирање уличних простора

У оквиру уличних простора, који се налазе између регулационих линија објеката,
издвајају се следеће основне функционалне зоне саобраћаја (коловозног дела), појас зеленила,
зона пешачког кретања, појас објеката.

Основна намена зелених засада, који се налази у појединим зонама је различита, а према
томе различити су и начини његовог распореда и композиције.

Намена засада у зони, која се налази између коловозног дела и објекта или тротоара је
пре свега заштита становника од неповољног утицаја саобраћајнице. Основна функција засада у
зони тротоара је заштита пешака од директних сунчаних зрака, засенчење застора тротоара и
смањење радијационе температуре.

Засади, који се налазе у зони поред објеката и изолују стамбене објекте од буке и
прашине са саобраћајнице, а засади у тротоару стварају повољне климатске услове
пролазницима као и стамбеним просторима.



158

Техничке норме при формирању зелених површина саобраћајница

Дрвореди се могу садити од најобичнијих врста дрвећа само у улицама у којима је
размак између грађевинских линија 12 m, од чега коловоз не сме да има већу ширину од 6 m. У
ужим улицама (уколико у њима није јак промет) могу се подизати дрвореди само на сунчаној
страни или дрвеће заменити погодним шибљем однегованим као висока стаблашица.

За избор врсте дрвећа одлучујућа је висина зграда. Код ниских зграда морамо бирати
врсте и сорте са ниском круном и финијом текстуром.

Код високих зграда радије бирамо врсте са вишим деблом.
Код једноставних дрвореда на сунчаној страни тротоар је ширине 6 m, који укључује

зелену траку са дрворедом или отворе за саднице, коловоз 6м, а тротоари на супротној страни
са уличним осветељењем и он је минималне ширине 3 m.

Ради безбедног кретања градског саобраћаја треба садити дрвеће са правим деблом
висине 2,5- 3 m најмање 2 m од ивице коловоза.

У складу са тим минимална ширина зеленог појаса између коловоза и тротоара не треба
да буде мања од 3,5 m.

Растојање стабла од објекта не би требало да буде мање од 4,5- 7 m у зависности од
изабране врсте дрвета.

Засенченост треба да буде прилагођена захтевима здравог становања. Улица без сенке је
у летњим месецима непријатна, а зидови станова на јужној страни се прекомерно загревају;
супротно томе претерано засенчење није погодно нарочито у пролећним и јесењим месецима,
када пролазници траже осунчане тротоаре. У улицама са слободном изградњом или
међупросторима високог дрвећа можемо да се сконцентришемо на углове зграда и на
међупросторе, чиме зграде довољно урамљујемо.

Табела 45. - Структура градског зеленила на подручју Шапца
Ред. бр. Категорија зелене површине Површина у ha

1 Велики парк 3,20
2 Скверови 3,45
3 Зелене површине специјалног карактера 7,73
4 Зелене површине у насељима 9,11
5 Ванградско зеленило (прилази граду) 11,72
6 Улични травњаци и дрвореди 3,00
7 Шуме (Летњиковац, Велики забран, Мали забран) 158,00

4.9.7. Зелене површине јавног коришћења

Велики парк

Велики парк је стари градски парк и простире се на површини од 3,20 ha. Стари део
парка простире се на површини од 1,7 ha и надовезује се са Новим делом од 1,5 ha. Налази се на
равном терену.

Парк је у савременом граду најважнији елемент система зеленила, значајан и као место
свакодневног одмора и неопходан елемент природе. Одмор становника на свежем ваздуху у
природном амбијенту има важан социјалан значај као фактор неутрализације специфичних услова
живота у савременом граду. За локацију паркова и градских скверова препоручују се издвајање
делова који се карактеришу повољним природним условима: присуством постојећих зелених
засада, земљиштем погодним за шумску вегетацију и воденим површинама и сл., а који такође не
захтевају спровођење скупих припремних техничких радова. Ипак у односу на велику вредност
градског земљишта целисходније је издвајати територије које су непогодне за изградњу.

Један од важних момената у композицији парковског ансамбла- засада, отворених
простора, водених површина, зграда и других објеката, је такође и сразмерност свих ових
делова.

Композиција Великог парка у Шапцу састоји се у рашчлањавању територије на
међусобно сразмерне делове, у лоцирању објекта, платоа засада, у трасирању путева и
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компоновању свих елемената који обогаћују садржај дате територије. Битан моменат у
композицији је организација простора и стварање перспектива, тј. визура из различитих тачака.

У теорији и пракси пејзажне архитектуре разликују се три начина организације
простора: отворени, полуотворени и затворени пејзажи. Користећи ову методу у различитим
композицијама парка у целини и појединим његовим деловима.

Центар композиције- Неопходно је повезати мрежу парковских стаза са прилазним
путевима парку, отворити видике на околину. У композицији парка тежи се очувању
карактеристика и лепоте околине. Стазе, распоред и облици група дрвећа и шибља, ивице
пољана, цветних површина, фонтана решавају се у стилу подржавања природе.

Слика 69. - Велики парк

Алеје, путеви и стазе у парку

У укупном билансу територије Великог парка путеви и стазе су изграђене на 20%
његове укупне површине тј. 15.140 m2.

Треба имати у виду да су путеви и стазе декоративан елемент парка, као и да су
намењене разгледању парка. Према томе, композиционо решење треба да обезбеди
најинтересантније сагледавање пејзажа. Главна алеја повезује главни улазак у парк са
централним простором. За садњу дуж стазе користи се обично једна врста дрвећа са правим
стаблом и правилном формом круне. Избор биљних врста је доста велик што даје могућност да
се изабере жељена форма круне, боја листа или цвета. Од листопадног дрвећа саднице липа
(Tilia sp.), кестен (Aesculus hippocastanum), јавор (Acer sp.) и др. су доста заступљени, до 70%.

Најдекоративније у зимском периоду су алеје са зимзеленим или четинарским дрвећем:
јела (Alies alba), смрча (Picea excelsa), кедар (Cedrus atlantica), бор црни ( Pinus nigra), бор
хималајски (Pinus excelsa) и др. заузимају 5%. Укупно дрворедних садница старости од 5 до 80
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година имамо 3.800. Цветне површине у парку заузиmају 171 m2. Ограђен зеленом оградом
пираканте, хибискуса, лигуструма и јоргованом од 800м не са свих страна. Мање групације
украсног шибља форзиције, спирее, котонеастера, ружа и др. укупно има 2800 садница.

Скверови

Сквер код Соколане заузима површину од 0.46 ha. У централном делу  сквера налази
се цветна површина од 106 m2. Оивичен је зеленом оградом пираканте (Pyracantha sp.) у дужини
од 300m. Представља сквер за одмор и има смештен дечји мобилијар за играње (љуљашке,
клацкалице и др.) на 60 m2.

Слика 70. - Сквер код Соколане

Сквер код Масарикове улице заузима површину од 0,76 ha. У централном делу налази
се кружна пешачка стаза. Сквер је овичен зеленом оградом пираканте у дужини од 360 m.
Представља сквер за одмор и игру деце. Смештен мобилијар за играње на 60 m2.

Слика 71.- Сквер код Масарикове улице
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Сквер код Живинарника заумзима површину од 0,95 ha. У централном делу налази се
артерска чесма. Између сквера је улица Жике Поповић. Ту се налази и полигон намењен за
играње деце (скејт парк). Представља сквер за одмор и рекреацију.

Слика 72. - Сквер код Живинарника – Скејт парк

Сквер код КВ школе заузима површину од 0,55 ha. Представља полуотворени сквер.
Сквер у Његошевој улици заузима површину од 0.52 ha. Зеленило на овом скверу

одаје утисак прелазног решења.
Скверови на Тргу Ђачког батаљона и Цветном тргу заузимају малу површину у

центру града од 0.08 ha. Представљају мале отворене уређене скверове са цветним површинама
од 40 m2, ружичњацима и украсним шибљем којих има 200 садница и дрворедним садницама
којих има 100.

Зеленило је заступљено и на Тргу шабачких жртава и пешачкој зони, солитерна
стабла, жардињере са цвећем и украсним шибљем и цветним површинама.

Слика 73. – Заступљено зеленило у пешачкој зони
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Табела 46. - Зеленило на градским скверовима
Ред. бр. Назив сквера Површина у ha

1 Сквер код Соколане 0,46
2 Сквер код Масарикове улице 0,76
3 Сквер код Живинарника 0,95
4 Сквер стара аутобуска станица 0.08
5 Сквер код КВ школе 0.55
6 Сквер у Његошевој улици 0,52
7 Сквер на Тргу ђачког батаљона и Цветни трг 0,08
8 Сквер на Тргу шабачких жртава и пешачка зона 0,08

УКУПНО: 3,48

4.9.8. Зелене површине у насељима

Основни типови зеленила у насељима разликује се према карактеру зграда и објеката.
Зелене површине у насељима као део укупног зеленила у граду доприносе лепшем изгледу
самог насеља. Укупно зеленило у насељима у граду Шапцу износи 9,86 ha.

Табела 47. - Преглед површина блоковког зеленила
Ред. бр. Стамбено насеље Површина у ha

1 Бенска бара 1,57
2 Тркалиште 3,00
3 Насеље у Грмићској улици 0,25
4 Јелин блок 0,18
5 Мазин блок 0,94
6 Жеграп 0,51
7 Аутогаража 0,19
8 Насеље у улици Краља Милана 0,20
9 Насеље у улици Леонарда Да Винчија 0,32
10 Насеље у Радничкој улици 0,10
11 Блок солидарности 0,30
12 Насеље у Сремској улици 0,40
13 Насеље у Хиландарској улици 1,15

УКУПНО: 9,11

4.9.9. Ванградско зеленило

Прилази граду

Ванградско зеленило чине површине између градског подручја и границе ГП-а. У
структури ове категорије зеленила су мање и веће површине вештачки подигнуте.

Табела 48. - Преглед површина ванградског зеленила
Ред. бр. Прилази граду Површина у ha

1 Јеврејска улица- Прилаз Новом мосту 1,20
2 Улица Војводе Путника 1,60
3 Жакића грм 0,77
4 Улица 6. пука (Касарска) 0,75
5 Улица Хајдук Вељкова (поред индустријске зоне) 0,92
6 Улица Војводе Јанка Стојићевића 1,00
7 Улица Савска 0,96
8 Раскрснице са проширењем 3,15
9 Улица Краља Милана 0,20
10 Улица Поцерска 0,40
11 УКУПНО: 11,72
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Зеленило специјалног карактера (гробља, плажа, споменици културе и остало)

Зелене површине у граду Шапцу које смо навели под овим специјалним карактером су:
плажа “Стари град”, Јеврејско гробље, Борачко гробље, артерске чесме, Дом војске и двориште
Градске куће. Површине овог типа зеленила заузимају 7,73 ha.

4.9.10. Задатак подизања и одржавања зеленила

На територији града зеленило је у различитом стању и у директној зависности од
степена уређења.

Спознајом таквог стања настала је потреба за негом и одржавањем, односно
сврсиходним планирањем простора за потребе човека да живимо и радимо у здравом и
пријатном амбијенту.

Наш задатак у граду је да имамо за циљ:

- активно учешће у области планирања (планирање система зеленила на подручју
града у обиму генералног плана)

- активности у области пројектовања и реконструкције зелених површина (уређење
паркова- шума, гробаља, заштитних појасева и др.)

- интервенције у области заштите животне средине и ревитализације пејзажа
(обнављање деградираних простора, уклањање штетних отпадака)

- интервенције у програмирању и формирању културног пејзажа (обликовање
простора за потребе туризма као сто су: околина хотела, кампинзи, одмаралишта,
плаже и др.)

- биолошке мере и конзервација пејзажног потенцијала као што је: заштита вода и
водотока, санација и озелењавање речног тока, обалног подручја и подизање
ветробраних појасева

- обликовање сеоских насеља, вртова, пашњака и ливада
- уклапање саобраћајница у пејзаж
- планирање и пројектовање расадника
- интервенције у заштити и очувању првобитног природног пејзажа (класификација

природних потенцијала)
- анализа стања природне и створене средине, анализе свих природних ресурса

Један од начина побољшања животне средине је подизање и одржавање зелених
површина, као актуелни задатак светских размера. Да би зелене површине могле да испуњавају
здравствене, микроклиматске и естетске функције, од прворазредног значаја је његово
повезивање у јединствени систем зеленила, који мора бити постављен на одређеним
организационим принципима.

Питање планирања и одржавања зелених површина је од посебног значаја за наш град и
мора да прати раст града и његовог становништва.
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4.10. Еколошко образовање и информисање

4.10.1. Увод

У формирању еколошке културе савременог човека важну улогу има систем еколошког
образовања и васпитања. Он се налази у процесу стварања, а његова неопходност више је него
очевидна. Еколошко образовање представља схватање проблема опште екологизације
материјалне и духовне делатности друштва. Широки дијапазон еколошког образовања
омогућава неопходну синтезу знања, умећа и навика из природних и друштвених наука.
Образовно васпитни процес у функцији заштите и унапређивања животне средине представља
свесно и планско развијање знања о човековој средини у току читавог живота које има за циљ
развијање свести о основним карактеристикама човекове средине, односа у њој и односа према
њој на основу које ће човек тежити очувању и унапређивању средине. Еколошко образовање
треба да пружи веома сигурна знања о основним еколошким питањима савременог друштва,
развија критички став према растућој деградацији животне средине и указује на неопходност
рационалног коришћења природних ресурса. Основно начело еко-образовања и васпитања
изражено је у захтеву да еколошко образовање не буде само информисање о еко чињеницама:
да знања која ученици стичу буду само на нивоу обавештености, већ да читав живот у
образовним установама буде у адеквацији са еколошким захтевима. Еколошка свест се не
састоји само од знања, већ и од емоционално-вољних компонената које су врло битне, јер знања
без уверења и практичне делатности не значе много. Еколошко образовање и формирање
еколошког начина мишљења започиње у најранијој младости, па је, отуда веома значајна улога
обарзовно васпитних организација на свим нивоима стицања знања (предшколско, основно,
средње и високошколско). Зато је задатак васпитања и образовања стицања знања, како би
генерацијама које стасавају и које су у пуној активности на решавању проблема човекове
средине имали систематизована знања о савременим проблемима човекове средине, о
карактеру и суштини опасности од угрожене средине, о начину отклањања негативних
последица нарушене еколошке равнотеже.

Да би се могло од човека очекивати и захтевати еколошко понашање потребно га је
претходно образовати, што се може једино увођењем еколошких садржаја у све нивое
образовно васпитног система.

4.10.2. Редовно школовање

4.10.2.1. Предшколско образовање

Табела 49. - Васпитне групе без ППП
Узраст Од - до године 1 - 2 2 - 3 1 - 3 3 - 4 4 - 5 5 - 5,5 2 - 4 3 - 5 Укупно

Број деце 90 128 12 220 264 216 75 270 1265
Број група 7.5 8 1 11 11 9 5 13.5 65.5
Број васпитача 15 16 2 22 24 18 10 26 131

Табела 50. - Васпитне групе предшколског припремног програма
Припремно предшколски програм у трајању од 4 сата дневно
У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ

Бр. група Бр. деце Бр. група Бр. деце
20 460 50 628

Припремни предшколски програм у целодневном боравку
У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ У СЕДИШТУ УСТАНОВЕ

Бр. група Бр. деце Бр. група Бр. деце
10 232 / /

Припремни предшколски програм је постао обавезан почев од школске 2006/07. године.
Према одредби члана 85 Закона о основама система образовања и васпитања („Службени
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гласник РС“ 62/03, 64/03, 58/04 и 62/04) припремни предшколски програм остварује се као
програм припреме за полазак у основну школу у оквиру предшколског васпитања и
образовања. У години пред полазак у школу, остваривање програма траје четири сата дневно,
најмање шест месеци. Припремни предшколски програм је део обавезног образовања и
васпитања у деветогодишњем трајању. Овај програм је регулисан Правилником о општим
основама предшколског програма.

Кроз област рада Упознавање природе и друштвене средине уграђени су следећи
садржаји заштите животне средине:

- сазнање о заједничким стаништима одређених биљака и животиња и њиховој,
- повезаности у „ланце исхране“;
- појам прилагођавања живих бића животним условима изграђен на једноставним
- примерима;
- сазнања о начинима на које човек утиче на животну средину и њиховим
- последицама;
- о начинима загађивања воде, земљишта и ваздуха, и поступцима на које се
- загађење самањује или избегава;
- свест о користи које човек има од шума и начинима да се оне очувају и обнове;
- сазнања о буци као еколошком проблему и начинима да се он реши;
- познавање могућности да сваки појединац допринесе очувању животне средине;
- елементарно разумевање еколошке поруке: „Мислите глобално, делујте
- локално“;
- развој поштовања и љубави према свему живом;
- неговање моралних и естетских ставова и осећања (на релацији „добро-лоше“,

„исправно-неисправно“, као и „лепо-ружно“);
- изграђивање личног става према природи.

Постављени циљеви се оствајују кроз разноврсне активности, као што су: радионице
(„Чувај природу да ти дуже траје“, „101 начин да спасемо земљу“ и сл.), посматрањем,
разговорима, организовањем излета у природу и другим активностима којима се шире сазнања
о животној средини. Ипак, најпимеренија активност на овом узрасту је игра као најживотнија
ситауција за учење (прављење еколошких играчака и сл.).

У шабачким обдаништима на еколошким садржајима се радило практично кроз све
методике: ликовно васпитање, физичко васпитање, музичко васпитање, почетни математички
појмови, развој говора, а наравно највише у методици упознајмо околину.

Предшколска установа „Наше дете“ укључила се у реализацију многобројних
активности из области екологије, а неке од њих су: уређење дворишта вртића, садња дрвећа –
четинара у двориштима вртића, учешће у пројекту „Шта радимо са старим батеријама?“, као и
организовање „Зелених патрола“ на Дан планете Земље. У наведеним активностима било је
укључено око 1200 деце – учесника.

4.10.2.2. Основно образовање

Табела 51. - Број ученика у школама на територији града Шапца

Назив школе I
раз.

II
раз.

III
раз.

IV
раз.

Укупно
I-IV

V
раз.

VI
раз.

VII
раз.

VIII
раз.

Укупн
о V-
VIII

Укупн
о I-VIII

ГРАД ШАБАЦ 132
2

125
0

123
8

118
2 4992 115

3
116
5

120
0

124
5 4763 9755

ОШ “Ната Јеличић” 98 113 116 120 447 111 98 112 129 450 897
ОШ “Вук Караџић” 126 93 109 104 432 94 93 107 96 390 822
ОШ “Jeврем Обреновић” 148 140 134 100 522 111 134 106 113 464 986
ОШ “Стојан Новаковић” 165 125 126 139 555 139 134 158 128 559 1114
ОШ “Јанко Веселиновић” 130 127 100 109 466 110 97 92 94 393 859
ОШ “Лаза К. Лазаревић” 187 177 201 176 741 162 159 172 182 675 1416
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ОШ “Николај Велимировић” 123 121 98 125 467 119 133 109 150 511 978
ОШ “Свети Сава” 10 4 10 3 27 9 2 10 13 34 61
ОШ “Краљ А. Карађорђевић”
Прњавор 64 75 83 79 301 73 81 92 104 350 651

ОШ “Војвода Степа” Липолист 47 60 44 53 204 53 54 51 55 213 417
ОШ “Мајур” Мајур 112 109 105 81 407 87 93 87 89 356 763
ОШ “Јован Цвијић” Змињак 43 35 48 32 158 30 40 45 34 149 307
ОШ “Доситеј Обрадовић” Волујац 69 71 64 61 265 55 47 59 58 219 484

Табела 52. - Број ученика обухваћених редовном, изборном наставом и ваннаставним
активностима

Ред.
бр. Назив школе

Седиште
матичне
школе

Број
ученика

обухваћених
редовном
наставом

Број ученика
обухваћених

изборном
наставом
(чувари

природе)

Број ученика
обухваћених
ваннаставним
активностима

(еколошка
секција)

ГРАД ШАБАЦ 35 12
1 ОШ "Ната Јеличић" Шабац 897 120 23
2 ОШ "Вук Караџић" Шабац 822 434 0
3 ОШ "Јеврем Обреновић" Шабац 822 560 0
4 ОШ "Стојан Новаковић" Шабац 1114 200 30
5 ОШ "Јанко Веселиновић" Шабац 859 200 0
6 ОШ "Лаза К. Лазаревић" Шабац 1416 618 0
7 ОШ "Николај Велимировић" Шабац 974 592 0
8 ОШ "Свети Сава" Шабац 27 0 10
9 ОШ "Краљ А. Карађорђевић" Прњавор 651 72 90
10 ОШ "Војвода Степа" Липолист 417 19 0
11 ОШ "Мајур" Мајур 763 220 0
12 ОШ "Јован Цвијић" Змињак 154 154 0
13 ОШ "Доситеј Обрадовић" Волујац 484 76 0

Први циклус 1-4 разред

Свет око нас 1-2 разред – обавезан наставни предмет, фонд 72 часа (2 недељно) тј.
10,53% од укупног броја часова

Природа и друштво 3-4 разред – обавезан наставни предмет
(Сл. Гласник РС – Просветни гласник бр. 10/04 и бр. 3/06) фонд 72 часа (2 недељно) тј.

10% од укупног броја часова

Чувари природе – изборни предмет

Поред ова два предмета у овом циклусу образовања еколошки садржаји се често
прожимају кроз скоро све наставне предмете, корелацијом. Програмски садржаји су дати
глобално, а наставнику је допуштено да програмске садржаје концентрише, актуелизује и
конкретизује их. Један од посебних циљева и задатака планиран Правилником о наставном
програму за први и други разред основног образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 10/2004) је
развијање еколошке свести

Свет око нас

Формирање елементарних појмова из природних и друштвених наука; подстицање
дечјих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, процесима и ситуацијама у
окружењу у складу са когнитивно-развојним способносима; подстицање и развијање
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истраживачких активности деце; подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних
веза, појава и процеса, слободног исказивања својих запажања и предвиђања, развијање
одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других.

Природа и друштво

- упознавање себе, свог природног и друштвеног окружења и развијање
способности за одговоран живот у њему

- стицање елементарне научне писмености
- развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса

у окружењу и уочавању њихове повезаност

Други циклус 5-8 разред

Биологија – до школске 2010/11. екологија се изучавала у 7. разреду, а од те школске
године прелази у 8. разред (Просветни гласник бр. 6/07, бр. 5/08 и бр. 6/09 и нови који ће изаћи
са програмом рада) фонд 72 часа (2 недељно) тј. 7,69% од укупног броја часова.

Прописаним циљевима реализују се кроз теоријске часове као и часове вежби и
практичног рада ученика. Задаци наставе биологије у седмом разреду су: упознавање са појмом
екологије и њеним значајем, еколошкох услова и њиховог значаја за живи свет, са основним
типовима екосистема и животним условима у њима, развијају еколошку свест и еколошку
културу, а треба да схвате систем еколошке организације у природи и односе у њима, узјамне
односе живих бића и животне средине и динамику односа материје и енергије, континуитет
оджавања екосистема, узроке и последице промена у њима, значај еколошке равнотеже за
одржање екосистема и положај и улогу човека у биосфери.

Чувари природе 5-8 разред – изборни предмет ( Сл. Гласник РС – Просветни гласник
бр. 6/07, бр. 5/08).

Часови одељењског старешине 5-8 разред – остали облици васпитно образовног рада
(Сл. Гласник – Просветни гласник бр. 6/07, бр. 5/08).

Ваннаставне активности – еколошка секција остали облици васпитно образовног
рада (Сл. Гласник – Просветни гласник бр. 6/07, бр. 5/08).

Еколошки садржаји у старијим разредима основног образовања (од 5. до 8. разреда),
односно у другом циклусу обавезног образовања су заступљени осим кроз предмет биологија и
у предметима географија, хемија и физика.

4.10.2.3. Акције у основним школама

Oсновна школа „Ната Јеличић“

Основна школа „Ната Јеличић“ је организовала низ акција на нивоу школе , а укључила
се активно и у градске и републичке еколошке акције., и то :

- сакупљање старог папира у оквиру акције „Срећно дрво“ (за постигнуте резултате
добили су и републичку награду за НАЈ ЕКО ШКОЛУ ;

- изложба кућних љубимаца под називом  „Заштитимо животиње“ окупила је 200
учесника;

- на јавном часу под називом „Свака кап се рачуна“  у Културном центру поводом
јубилеја школе учествовало је 90 ученика седмог разреда;

- у оквиру дечје недеље 82 ученика четвртог разреда је учествовало у акцији чишћења
Великог парка, а 96 ученика трећег разреда је чистило школску зелену површину;

- стоједан ученик другог разреда учествовао је у акцији постављања кућицаза птице у
Великом парку;
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- осамдесетдва ученика четвртог разреда, за Дан планете земље садило је стабла на
Старом граду;

- млади хемичари (30 ученика) учествовали су у акцији „Очистимо Србију“;
- ученици ове школе учествовали су у Еко квизу и освојили прво и друго место;
- на јавном часу „Од извора до чесме“ учествовало је 25 ученика петог разреда
У Основној школи „Ната Јеличић“ функционише еколошка секција коју похађа 23 ученика.

Основна школа „Вук Караџић“

Ученици и наставници ОШ““Вук Караџић“ на нивоу школе укључили су се у следеће
акције : „Млади еколози“ у које је било укључено десет ученика петог разреда,  као и акција
сакупљања старог папира у коју је било укључено 800 ученика.

На нивоу града било је организовано предавање на тему „Рециклажа“ на коме је
присуствовало осамнаест ученика седмог и осмог разреда.

Основна школа „Јеврем Обреновић“

Ученици и наставници ове школе укључили су се на нивоу школе у акцију сакупљања
старог папира која ја обухватила 600 учесника.

Предавању на тему „Рециклажа“ присуствовало је 22 ученика, а у акцију „Очистимо
Србију“ укључило се 55 ученика.

Основна школа „Стојан Новаковић“

Ученици и наставници Основне школе „Стојан Новаковић“ укључили су се у
многобројне акција и то : сакупљање старог папира, Дан хране, изложба кућних љубимаца,
Млади еколози, Дан чистих планина, Заштита озонског омотача,уређење школског дворишта,
учешће на семинару „Зелени пакет“, акција „Срећно дрво“, учешће у међународном пројекту
„Образовање за одрживи развој“.

Број учесника се у свакој од акција кретао од 30 до 50, осим за акцију сакупљања старог
папира, у којој је учешће узело 120 ученика.

У Основној школи „Стојан Новаковић“ функционише еколошка секција коју похађа 30
ученика.

Основна школа „Јанко Веселиновић“

Ученици и наставници ОШ “Јанко Веселиновић“ на нивоу школе укључили су се у
следеће акције:

- на нивоу школе организована је акција озелењавања ходника у којој је учествовало
50 ученика;

- на нивоу града 100 ученика се укључило у акцију „Очистимо Србију, а на нивоу
републике 55 ученика се укључило у акције „Очистимо Тару“ и „Милион стабала за
Србију“.

Основна школа“Лаза Лазаревић“

У Основној школи „Лаза Лазаревић“ сви ученици су учествовали у акцијама „Учионица
за развој еколошке свести“, „Еколошко пролеће“, као и на уређењу школског дворишта.

Чланови еколошке секције укључили су се у следеће акције :“Млади еколози“ ,„За
чистији Цер“, „Сакупљање секундарних сировина“ и „Очистимо Србију“.

Основна школа „Николај Велимировић“

Ученици и наставници ове школе организовали су акције сакупљања старог папира,
уређивања школског дворишта.

Пројекат „Мислимо зелено“; изложба од рециклираног материјала, акције поводом
Светског дана човекове околине, Светског дана вода, Дана планете земље, Светског дана хране
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биле су повод за ангажовање свих ученика од првог до осмог разреда, како у матичној школи,
тако и у издвојеним одељењима.

Основна школа „Јеврем Обреновић“

У Основној школи“Јеврем Обреновић“ 600 ученика је учествовало у акцији сакупљања
папира.

Ученици ове школе укључили су се и у акцију „Очистимо Србију (55 ученика), а 22
ученика је присуствовало предавању на тему „Рециклажа“.

Основна школа „Свети Сава“

У Основној школи „Свети Сава“ дванаест ученика се укључило у акције „Љубав према
природи“, „Посади дрво“ поводом Дана заштите шума као и у акцију поводом Дана заштите вода.

У акције које су организоване на нивоу града („Град птица“ и „Дан планете земље на
реци Сави“) учествовало је осам ученика, а у акцију поводом Дана чистих планина укључило се
десет ученика.

Ученици и наставници ове школе посетили су и Ботаничку башту и учествовали на
Фрушкогорском маратону.

У Основној школи „Свети Сава“ функционише еколошка секција коју похађа 10 ученика.

Основна школа „Краљ Александар Карађорђевић“

Сви ученици (651) Основне школе „Краљ Александар Карађорђевић“ укључили су се у
акције сакупљања секундарних сировина, уређивања школских дворишта, као и у акцију
„Очисти своју околину“.

У Основној школи „Краљ Александар Карађорђевић функционише еколошка секција
коју похађа 90 ученика.

Основна школа“Војвода Степа“

У овој школи пет ученика се бавило израдом еколошких страна у школском листу, а 25
ученика се укључило у организовање изложбепредмета од рециклираног материјала.

Основна школа „Мајур“

Четири стотине ученика од првог до четвртог разреда у Основној школи „Мајур“
укључило се у акцију чишћења школског дворишта. Такође, организован је и јавни час на тему
Екологија.

Око тридесет ученика учествовало је у акцији поводом Дана планете, а у акцији
„Очистимо Србију“ учествовало је 40 ученика.

Основна школа „Јован Цвијић“

Сви ученици Основне школе „Јован Цвијић“ укључили су се у акцију уређења
школских дворишта, као и у акцију „Очистимо Србију“.

Основна школа „Доситеј Обрадовић“

Три стотине ученика Основне школе „Доситеј Обрадовић“ је укључено у свакодневно
чишћење школских дворишта. Ученици и наставници (око 150) ове школе укључили су се и у
акцију „Очистимо Србију“.
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4.10.2.4. Средње образовање

Као посебан наставни предмет, екологија се први пут, појављује на нивоу
средњошколског образовања и то само у неким средњим стручним школама. Најчешће се као
посебан предмет појављује у трогодишњим образовним профилима (Економско-трговинска и
Техничка школ ), али и у четворогодишњим (Медицинска школа и Стручна хемијска и
текстилна школа).

Овде посебно треба истаћи Стручну хемијску и текстилну школу, где је број часова
посвећен еколошким садржајима највећи, а то из разлога јер се у управо у овој школи у оквиру
подручја рада хемија, неметали и графичарство школује образовни профил техничар за
заштиту животне средине. Такође, у Медицинској школи „Др Андра Јовановић“ у оквиру
подручја рада медицина, здравство и социјална заштита школује се образовни профил
санитарно-еколошки техничар.

У осталим четворогодишњим школама еколошки садржаји најчешће се изучавају кроз
наставу биологије.

Табела 53.- Број ученика у средњим школама на територији града Шапца

Ред.
бр. Средња школа Место I

разред
II

разред
III

разред
IV

разред
Укупно

I-IV

ГРАД ШАБАЦ 1521 1364 1407 988 5280
1 Шабачка гимназија Шабац 212 186 181 174 753
2 Пољопривредна школа Шабац 169 136 167 121 593
3 Економска школа Шабац 351 333 333 208 1225
4 Хемијска школа Шабац 172 118 145 77 512
5 Медицинска школа Шабац 215 212 221 200 848
6 Техничка школа Шабац 293 257 261 115 926
7 Музичка школа Шабац 28 37 19 15 99

8 Школа за уметничке
занате Шабац 81 85 80 78 324

Стручна хемијска и текстилна школа

У Стручној хемиијској и текстилној школи, у оквиру редовне наставе, еколошки
садржаји се изучавају оквиру следећих предмета : биологија, екологија и заштита животне
средине, извори загађења животне средине, микробиологија, загађивање и заштита тла, воде и
ваздуха, прерада и одлагање чврстог отпада, прерада и одлагање отпадних вода.

Неопходно је напоменути да ова школа у оквиру подручја рада ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И
ГРАФИЧАРСТВО школује образовни профил Техничар за заштиту животне средине.

У школи ради и еколошка секција коју похађа око 30 ученика.
Еколошки садржаји се изучавају у оквиру 787 часова на годишњем нивоу у редовној

настави и обухваћено је око 300 ученика и у оквиру 30 часова у ваннаставним активностима
(еколошка секција).

Педесет ученика Стручне хемијске и текстилне школе учествовало је у акцији уређења
школског дворишта и 25 ученика у акцији „Очистимо Србију“.

Средња привредна школа са домом ученика

Ученици Средње пољопривредне школе са домом ученика еколошке садржаје изучавају
у оквиру наставних предмета биологије, хемије, географије и заштите биља.

Број часова кроз које се обрађују наведени садржаји у оквиру редовне наставе је 40, а
број обухваћених ученика је око 100.

У школи ради биолошко-еколошка секција коју похађа 60 ученика и то у оквиру 15
часова на годишњем нивоу.
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Четрдесет ученика у оквиру наставе грађанског васпитања бави се еколошким
садржајима обухваћеним на пет часова на годишњем нивоу.

Сви ученици ове школе баве се континуираним уређењем школског дворишта, а 200
ученика учествовало у различитим акцијама чишћења града и околине.

Економско-трговинска школа

Еколошки садржаји у Економско-трговинској школи изучавају се у оквиру предмета
биологија и екологија у редовној настави и кроз предмет екологија у оквиру изборне наставе.

Број часова кроз које се изучавају еколошки садржаји на годишњем нивоу у редовној
настави је 74, а у оквиру изборне наставе, за ученике 70.

У оквиру редовне наставе обухваћено је 150 ученика, а у оквиру изборне 30 ученика.
Еколошка секција у овој школи није формирана.
Сви ученици школе укључени су акцију уређења школске средине, а око 50 ученика

учествовало је у различитим акцијама које је организовала месна заједница, град или
Министарство просвете.

Техничка школа

У Техничкој школи еколошки садржаји изучавају се у оквиру предмета биологија и
екологија и заштита животне средине.

Број часова у оквиру редовне наставе предвиђен за ове садржаје је 74, а број ученика
који је обухваћен је 210.

У школи не ради еколошка секција.
Ученици Техничке школе су учествовали у акцијама уређења школског дворишта.

Медицинска школа „Др Андра Јовановић“

У Медицинској школи „Др Андра Јовановић“ на редовној настави еколошки садржаји
се изучавају у оквиру предмета комунална хигијена, епидемиологија, санитарна техника,
токсиколошка хемија, медицина рада, биологија, екологија и заштита животне средине

Број часова на којима се ученици и професори баве овом темом је 138.
На ваннаставним активностима, у оквиру биолошке секције, кроз 15 часова годишње

такође се обрађују наведени садржаји.
У оквиру редовне наставе поменуте предмете слуша 360 ученика, а у раду биолошке

секције учествује 16 ученика. Тридесет ученика, смер санитарни техничар, у оквиру 5 часова на
годишњем нивоу бави се третманом медицинског отпада у Општој болници.

Сто ученика је учествовало на трибини организованој поводом Дана планете земље.
У периоду од шест дана, 50 ученика се бавило уређењем школског дворишта (сађење

живе ограде, јавора, четинара, украсног биља).
Ученици ове школе учествовали су и у акцији „Очистимо Србију“, као и у акцији

пошумљавања Думаче.

Школа за уметничке занате

У Школи за уметничке занате, у оквиру наставе биологије обрађују се еколошки
садржаји и то кроз десет часова на годишњем нивоу.

Број ученика обухваћених изуичавањем еколошких садржаја је 150.
У овој школи није организован рад еколошке секције.
Ученици Школе за уметничке занате укључили су се акцију уређења школског

дворишта, као и у акцију чишћења депоније (15 ученика).

Музичка школа „Михаило Вукдраговић“

У Музичкој школи „Михаило Вукдраговић“, у оквиру наставе биологије обрађују се
еколошки садржаји и то кроз шест часова на годишњем нивоу.

Број ученика обухваћених изучавањем еколошких садржаја је 27.
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У овој школи није организован рад еколошке секције.
Ученици Музичке школе „Михаило Вукдраговић“ нису се укључивали, нити

организовали акцијеиз области екологије.

Шабачка гимназија

Гимназија се сврстава у групу општеобразовних средњих школа, тако да се у њима
екологија као посебан наставни предметне појављује, али су еколошки садржаји заступљени
кроз редовне настване предмете природних наука : хемије, биологије, физике, географије и по
природи предмета и предмету својих проучавања, на директан или индиректан начин су веома
везани за еколошке садржаје.

У оквиру редовне наставе, сви ученици (око 750) су обухваћени овим садржајима, а у
оквиру изборне наставе, где је 5 часова на годишњем нивоу посвећено изучавању еколошких
садржаја обухваћено је око 450 ученика.

У школи није формирана еколошка секција
Ученици Шабачке гимназије присуствовали су различитим предавањима организованим

на ову тему, а школа интезивно сарађује и са Еколошким покретом и учествује у акцијама
покренутим од стране ове организације.

На основу података добијених из школа, еколошка секција је формирана и
функционише једино у Стручној хемијској и текстилној школи и Средњој пољопривредној
школи са домом ученика.

У Медицинској школи „Др Андра Јовановић“ и Шабачкој гимназији функционише
биолошка секција, те се у оквиру ње изучавају садржаји из области екологије, мада у знатно
мањем обиму него у претходно наведеним.

Еколошким садржајима у средњим школама, у одређеној мери, баве се и ђачки
парламенти.

Евидентно је да су се ученици средњих школа у мањој мери укључивали у еколошке
акције, него ученици који похађају основне школе.

4.10.2.5. Високе школе струковних студија

Висока технолошка школа струковних студија

Висока технолошка школа струковних студија , између осталог, бави се и школовањем
кадра за област заштите животне средине.

Студијски програм Заштита животне средине оспособљава будуће струковне инжењере
за тржишну привреду где је знање најважнији пословни ресурс, а организује се ради школовања
инжењера струковних студија у области заштите животнесредине.

Свршени студент студијског програма Информационе технологије на Високој
технолошкој школи струковних студија у Шапцу стиче стручни назив (занимање):

 Струковни инжењер заштите животне средине У међународном промету,
одговарајући назив је:

 Bachelor (appl.) of environmental protection.

Циљеви студијског програма Заштита животне средине усмерени су ка студентима и
обухватају:

 Усвајање академско-општеобразовних знања из дисциплина које омогућавају
разумевање и олакшавају споразумевање и техничку комуникацију са другим
струкама и афирмишу мултидисциплинарност радних тимова, на које ће струковни
информатичари бити упућени на радном месту;

 Усвајање неопходних знања из информатичких технологија и компјутерских
вештина у циљу овладавања основним програгмским пакетима који се користе у
општем и пословном корушћењу рачунара;

 Упознавање са техникама рада у лабораторији и на терену;
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 Овладавање основним аналитичким техникама, обрадом и презентацијом резултата
анализа;

 Усвајање одговарајућих теоријских и практичних знања и вештина за њихов
трансфер у технолошке процесе у циљу заштите животне средине;

 Оспособљавање за брзо и ефикасно укључивање свршених студената у производни
процес и ефикасно професионално ангажовање на радном месту;

 Развијање самопоуздања и сигурности свршених студената у своје знање и вештине
и способности за критички и самокритички приступ у мишљењу;

 Развијање свести о потреби перманентног образовања и усавршавања током
професионалне каријере свршених студената;

 Изградњу професионалне етике у раду и одговорности на послу;
 Стално унапређивање квалитета свих елемената студијског програма.
Еколошки садржаји у овој школи изучавају се у оквиру следећих наставних програма :

физичке штетности (30 студената), хемијске штетности (30 студената), основи заштите животне
средине (60 студената), технологија и заштита вода (25 студената), заштита ваздуха (20
студената), заштита земљишта (20 студената), управљање отпадом (20 студената), одрживи
развој (35 студената) и технолошки процеси и животна средина (20 студената).

Контрола воде, ваздуха и земљишта и праћење тока отпада су ваннаствавне активности
организоване у овој школи . У првој наведеној активности учествовало је 30, а у другој 20
студената.

Акције у области екологије у које су се укључили студенти Високе технолошке школе
струковних студија су прикупљање скундарних сировина (30 студената) и одређивање
концентрације активности радона у шабачким основним и средњим школама (5 студената).

Висока пољопривредна школа струковних студија

У Високој пољопривредној школи струковних студија у Шапцу еколошки садржаји
изучавају се у оквиру следећих наставних програма : заштита биља (40 студената),
агроменаџмент (80 студената), ратарство и повртарство (50 студената), сточарство (50
студената), струковна ветерина (40 студената),и воћарство и виноградарство (40 студената).

На нивоу школе организују се семинари из области екологије. Семинари су затвореног
типа, учесници су искључиво студенти ове школе.

Висока пољопривредна школа струковних студија није се укључивала у реализацију
акција из области екологије,

Висока школа струковних студија за образовање васпитача

Еколошки садржаји су саставни део три предмета на основним студијама Високе школе
струковних студија за образовање васпитача, и то : екологија, методика упознавања околине 1 и
2, а на специјалистичким студијама изучавају се у оквиру предмета предшколско дете у
природној и друштвеној средини.

На основним студијама из ова три предмета наставу и вежбе прати око 300 студената, а
на специјалистичким 25 студената..

У оквиру ваннаставних активности организован је рад еколошке секције, организују се
радионице на тему из области екологије и раде се истраживачки пројекти у оквиру израде
завршних радова.

У истраживачким пројектима учествовало је око 40 студената, а у радионицама око 30
студената..

Студенти ове школе сваке године учествују у обележавању Дана заштите животне
средине организовањем изложбе дечијих радова. У овим активностима укључено је око 30
студената
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4.10.3. Канцеларија за младе

Канцеларија за младе бави се проблемима заштитне животне средине и у оквиру
Канцеларије функционише тим сачињен од једног одраслог едукатора и 12 вршњачких
едукатора.

На нивоу града, Канцеларија за младе се укључила у реализацију следећих еколошких
активности:

1. Семинар „32 млада лидера“ – Активизам младих у заштити животне средине
(25. мај 2008. – 32 учесника).

2. Искорист лето – Млади еколог
(Летњи еколошки камп "Млади еколог" је намењен ученицима средњих школа. Циљ

овог кампа је да се средњошколци упознају са проблемима животне средине, еколошке
политике и законодавства. Камп је био смештен у одмаралишту "Летњиковац" и трајао од 10.
до 16. августа 2009. са 30 учесника).

3. „Клима ли се клима“ – предавање
(Поводом године Милутина Миланковића, у четвртак, 24. септембра са почетком у

19.30 у Народном музеју, пред стотину посетилаца, одржано је предавање под називом „Клима
ли се клима?“.  Задужени за упознавање Шапчана са биографијом и научним радом знаменитог
научника Миланковића, математичком теоријом соларне климе (Миланковићеви канони) и
анализом глобалног загревања уз експеримент задужени су били Физикси под вођством
професорке физике Татјане Марковић Топаловић. Друштво љубитеља физике – Физикси чине
ученици друге године средње медицинске школе - смер фармацеутски техничар, који су на
научно популарни начин објаснити како је у последњих 150 година просечна температура на
Земљи порасла за 1 степен Целзијусов и како се ниво мора подигао за 15 центиметара. Под
окриљем Друштва физичара Србије, а уз помоћ Народног музеја и Канцеларије за младе града
Шапца, млади Физикси су, док се у у Београду у САНУ одржавао Међународни симпозијум о
животу и раду Милутина Миланковића, подсетили да имамо само једну планету и да се према
њој морамо понашати одговорно).

4. Шабац – град птица
(Поводом 5. окотобра, Светског дана станишта, Канцеларија за младе Града Шапца је

спровела акцију „Град птица“. У Великом парку у Шапци постављено је 232 кућица за птице. У
изради кућица учествовало је преко 900 ученика из свих осам шабачких основних школа.
Акцији је пристуствовао Оливер Дулић, министар животне средине и просторног планирања у
Влади републике Србије. Он је истакао да ће министарство и убудуће бити посвећено
повезивању заштите животне околине са људским здрављем).

5. Семинар „Мали зелени“
(У организацији Канцеларије за младе града Шапца одржана је школа екологије за

ученике основне школе „Ната Јеличић“ из Шапца под називом „Мали зелени“. Школица је
одржана прошле недеље, 12. и 13. априла, у просторијама Канцеларије за младе, а учествовало
је 42 ученика из ИВ3 и ИВ4 одељења Основне школе „Ната Јеличић“.)

6. Подизање дрвореда на обилазници
(12- април - Ученици Медицинске школе (40 ученика) у сарадњи са Канцеларијом за младе
града Шапца започели су садњу 400 стабала - дар америчке фирме Alliance one tobacco за
Србију, на обилазници око Шапца.)

7. Уређење школског дворишта Медицинске школе
(18. априла Ученички парламент средње медицинске школе "др Андра Јовановић", уз

подршку Канцеларије за младе града Шапца и Јавног комуналног предузећа "Стари град",
организовао је сређивање школског дворишта. Преко 30 средњошколаца је учествовало у овој
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акцији. Ученици су сами посадили ново цвеће у школском дворишту, офарбали ограду и клупе
у школском парку.)

8. Усвоји ме!
(У оквиру националне кампање „Зелени градови Србије“45 чланова секције „Млади

еколози“ ОШ „Ната Јеличић“ који су прошли обуку и раде под покровитељством Канцеларије
за младе посадили 50 стабала.)

9. Лето у граду знања – Летња школа заштите животне средине
(јул – август 2010. – 48 ученика основних и средњих школа)

10.Лето у граду знања – Летња школа за мале ветеринаре.
(јул – август 2010. – 120 ученика основних и средњих школа)

На нивоу републике, Канцеларија за младе се укључила у активности: „Сат за нашу
планету“ (Канцеларија за младе града Шапца подржала је акцију Сат за нашу планету и
организовала журку за волонтере и будуће волонтере. 28. марта у 20 и 30 часова, са 200
учесника) и „Зелени градови Србије“.

4.10.4. Установе културе

Припремајући овај извештај наш тим је путем анкете, посебно прилагођене
институцијама културе, покушао да дође до релевантних података који се тичу њихових
активности и пројеката у сфери екологије и заштите животне средине. Анкета је спроведена у
пет градских институција: Културни центар Шабац, Народни музеј Шабац, Библиотека
шабачка, Међуопштински историјски архив и Шабачко позориште.

После прикупљања и обраде података, констатовано је да ни архив ни позориште нису
имали никакве активности, пројекте и програме на ту тему. Такође, ни остале институције нису
имале акције на тему екологије које су саме иницирале и водиле, већ се њихова активност у
овом контексту углавном односи на уступање својих ресурса (простор и логистика) за
организовање трибина, презентација, предавања, радионица и сл.

Културни центар наводи следеће пројекте којима је био домаћин:
- Свака кап се рачуна – трибина у организацији Удружења грађана Екос и Младих

хемичара Основне школе Ната Јеличић, поводом Светског дана заштите вода (број
учесника 22)

- Није сваки отпад смеће – трибина у организацији Удружења грађана Екос и
Младих хемичара Основне школе Ната Јеличић, поводом Светског дана заштите
животне средине (број учесника 22)

- Екологија и одрживи развој – трибина у организацији Младих Либерално-
демократске партије и Центра за унапређење животне средине (број учесника 5)

- Буди ок за своју средину – трибина у организацији Удружења Омладински кишобран
и Јавно-комуналног предузећа Стари град (број учесника 55).

Музеј је навео само оквирни податак да се у њиховим просторијама одржавају
различите трибине и предавања на тему екологије, углавном у  организацији Шабачког
еколошког покрета, са паушалним бројем учесника по једном догађају (између 30 и 40).

Библиотека је такође навела да није до сада била организатор и иницијатор неког
еколошког пројекта и да се такве активности углавном своде на уступање сопствених ресурса,
али је наведено да се нпр. двориште библиотеке од стране запослених третира као
репрезентативан еколошки и културолошки пример добро устројеног и организованог
окружења. Поред тога, библиотека континуирано набавља нова, вредна издања еколошке
литературе, а Дечија креативна радионица, која делује у оквиру библиотеке, учествује у
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обележавању свих важнијих еколошких датума кроз креативно мишљење и изражавање: Дан
заштите животне средине, Сат за нашу планету, Дан еколога Србије, Међународни дан
акције за климу, Дан шума, Дан птица и дрвећа, Европски дан паркова, Дан планете земље,
Дан вода и сл. Број учесника дечијих радионица (око 20).

4.10.5. Невладине организације

У циљу прикупљања што потпунијих информација неопходних за овај
извештај,проследили смо анкетне листове невладиним организацијама са питањима везаним за
реализовање пројеката и активности везаних за еколошко образовање.

Од шест контактираних организација попуњене листове су вратиле три: Шабачки
еколошки покрет, Екос-Шабац и Хомо –Хомини.

Све три невладине организације су се до сада бавиле еколошким образовањем као и
активностима које су имале за циљ подизање нивоа свести грађана о заштити  унапређењу
животне средине.

Екос –Шабац је организовао трибину под називом Свака кап се рачуна, за ученике
основних школа ,штампање и дистрибуција еколошких флајера, квиз за ученике основних
школа» Мисли глобално делуј локално.

Ова организација је имала учешћа и у јавним акцијама: Очистимо Србију,Чиста река,
Треба да знаш да рециклираш.

Шабачки еколошки покрет је имао трибине посвећене заштити животне средине као и
акције чишћења обале реке Саве и планине Цер.

Хомо –Хомини је реализовао едукацију ученика у градским  и  издвојеним јединицама
основних школа у трајању од месец дана .

Са телевизијом Шабац је реализована едукација грађана о заштити кућних љубимаца у
трајању од два месеца, штампани су флајери са еколошким порукама и издате прве дечје
еколошке новине Еколог и ја, снимане су дивље депоније у селима ,разговарало се о уоченом
проблему са председницима Месних заједница и грађанима.

Хомо –Хомини је 2004. године формирао Еколошки савез деце Шапца са циљем
подизања нивоa свести младих кроз заједничко деловање у очувању животне средине.

Реализоване су бројне еколошке акције: Зелени дан, Заједно, Наше ђубре у нашим
селима, Протерајмо пластичне кесе, Један аутомобил једно дрво, Дарујемо живот, Здрава
храна Мачве, Нисам пацов, Еко-вашар, Зелени кутак, изложба кућних љубимаца и цвећа и др.

Деца из Еколошког савеза су учствовала у јавним акцијама Милион стабала за Србију,
Очистимо Србију, Очистимо Тару

Евидентно је да је у последњих две године порасло интересовање невладиних
организација за проблеме заштите животне средине, што се може мерити повећањем броја
акција, као и броја самих организација које се искључиво баве  еколошким проблемима.

Такође,је присутна и заинтересованост локалне самоуправе за финансирање и подршку
овом сектору у области екологије.

4.11.6. Информисање

На основу истраживања које смо спровели по шабачким медијима стиче се утисак да су
теме из екологије и заштите животне средине веома заступљене. Тако на Регионалној
Телевизији Шабац постоји и емисија "Мењамо навике" која се искључиво бави афирмацијом
тема из области екологије. Емисија се емитује у редовном и репризном термину. На овој
телевизији екологија се провлачи и кроз прилоге који се свакодневно емитују у информативном
програму. Осим тога, Телевизија Шабац, гледаоце информише и о активностима Министартсва
за заштиту животне средине и просторног планирања , кроз емисију „Очистимо Србију“.
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Иако у томе не виде профит, остале медијске куће Телевизија "АС", "Глас Подриња" и
"Подрињске" се такође баве популаризацијом екологије, повременим обавештавањем и
праћењем акција у граду које за циљ имају подизање нивоа еколошке свести грађана и здравију
животну средину.

Када је реч о екологији, у редакцијама анкетираних медијских кућа постоји
истраживачко новинарство док, у Телевизији Шабац постоји и новинар који тенденциозно
прати ову област.

Анкету смо спровели и међу грађанима. Њихов утисак је да су еколошке теме у
последње време доста заступљене у медијима и да углавном могу да се информишу о стању
животне средине у Шапцу.

Табела 54. - Анкета

РТВ Шабац РТВ АС Глас
подриња Подринске

1. Колико Ваша кућа
процентуално кроз емисије и
тематске програме извештава о
екологији и животној средини?

30% 30% 30% 30%

2. Да ли ваш програм садржи
неку емисију која се бави темама
из екологије и загађења? Ако
садржи колико пута месечно се
емитује?

2 x недељно
Мењамо навике

и Очистимо
Србију

НЕ Постоје у
сваком броју

ДА
повремено

3. Наилазите ли на неке
препреке приликом добијања
информација у вези са
еколошким проблемима?

Не Не Не Не

4. Да ли код Вас постоји
истраживачко новинарство или
се информишете по позиву?

Постоји Постоји Постоји Постоји

5.Да ли у Вашем медију постоји
новинар који је стручан за
екологију и животну средину?

Да НЕ НЕ НЕ

6.Колико пратите рад
Еколошких организација у
Вашем граду?

редовно редовно редовно редовно

7. Да ли мислите да је прављење
емисија на тему животне
средине профитабилно по Вашу
кућу , тј. мислите ли да тако
имате бољу гледаност?

ДА НЕ НЕ НЕ

8.Да ли бисте добровољно
радили на решавању еколошких
проблема преко Ваших медија и
информативних емисија?

ДА ДА ДА ДА
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5. ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН

У циљу заштите и унапређење животне средине и здравља становништва, економски
развој града Шапца биће у складу са потребама и могућностима, на одржив начин. То
подразумева такав развој, који ће обезбедити коришћење природних ресурса и створених
добара омогућујући задовољење потреба садашњих генерација, без угрожавања будућих
генерација да задовоље своје потребе. Овакав концепт се заснива на принципима:
међугенерацијске једнакости, унутаргенерацијске једнакости, обједињавања екологије и
економије и очувања природних вредности.

Одрживи развој је заједничко полазиште код свих компонената развоја које покрива
ЛЕАП. Јасно је, да циљ сваке заједнице мора бити приближавање принципима одрживог
развоја. Природни ресурси којима располаже град Шабац нису још увек у потпуности
евидентирани и валоризовани тако да не знамо чиме и у коликој мери располажемо, они се
уништавају и расипају на недопустив начин. Оваква експлоатација необновљивих ресурса
проузроковала је бројне девастације и проблеме у животној средини. Насупрот тога врло мало
или се уопште не користе обновљиви ресурси и обновљиви извори енергије.

Локални еколошки акциони план смо поделили на десет области. Неке од њих, на први
поглед, не би могли бити сврстане у ЛЕАП, иако јако утичу на животну средину, односно
детерминишу развој. Класични саставни делови ЛЕАП-а су подручја: ваздух, воде, тло, отпад и
по животну средину штетне материје, бука, јонизујуће и нејонизујуће зрачење, али и
биодиверзитет и зеленило. У ЛЕАП Шапца сврстани су и следећи сегменти: ревитализација
инфраструктуре и енергетска ефикасност, еколошко образовање и информисање. Задња
подручја и те како утичу на животну средину и заправо на све садржаје одрживог развоја.

Доказ озбиљног приступа тој проблематици је и овај ЛЕАП, који није постављен само
на темељима сазнања различитих струка, него и на мишљењу јавности.

Основни елементи ЛЕАП-а у свакој од десет наведених области су:
- општи и посебни циљеви,
- активности,
- партнери који учествују у реализацији активности,
- одговорност за реализацију активности,
- временски оквир,
- потребна новчана средства за реализацију активности и
- извори средстава.

Локални еколошки акциони план је због обима, прегледности и лакщег руковања
представљен у посебној књизи и која је саставни део ове књиге а обе чине јединствен документ.
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