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ВАЗДУХ 
 

МОНИТОРИНГ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ГРАДА НИША 
 

 
 

 

Праћење квалитета ваздуха остварује се контролом нивоа загађујућих материја 

пореклом од стационарних извора загађивања и од покретних извора загађивања, у циљу 

заштите здравља људи, вегетације и природних екосистема. 

Према Закону о заштити животне средине, заштита ваздуха остварује се предузимањем 

мера систематског праћења квалитета ваздуха, смањењем загађивања ваздуха загађујућим 

материјама испод прописаних граничних вредности и предузимањем техничко-

технолошких и других потребних мера за смањење емисије, праћењем утицаја загађеног 

ваздуха на здравље људи и животну средину. Мере заштите ваздуха обезбеђују очување 

атмосфере у целини са свим њеним процесима и климатским обележјима. 

Оцењивање квалитета ваздуха врши се обавезно у погледу концентрација сумпор 

диоксида, азот диоксида и оксида азота, суспендованих честица (PM10, PM2.5), олова, 

бензена и угљенмоноксида, приземног озона, арсена, кадмијума, никла и пирена, а може и 

за друге загађујуће материје, које су као такве утврђене релевантним међународним 

прописима. 
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У циљу ефикасног управљања квалитетом ваздуха успоставља се јединствени 

функционални систем праћења и контроле степена загађења ваздуха и одржавања базе 

података о квалитету ваздуха - мониторинг квалитета ваздуха. 

Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља се у сарадњи са 

Институтом за јавно здравље Ниш, а у циљу заштите здравља људи, вегетације и 

природних екосистема. У оквиру пружања услуга систематског праћења квалитета 

амбијенталног ваздуха на територији града Ниша за 2016/2017. годину, стручна екипа 

Института за јавно здравље Ниш извршила је узорковање и лабораторијско испитивање 

амбијенталног ваздуха у периоду од 01.01 - 30.06.2017. године. 

Контрола нивоа загађујућих материја у ваздуху врши се фиксним мерењем нивоа 

загађујућих материја у локалној мрежи мерних станица и мерних места на локацијама за: 

 

 континуална фиксна мерења, 

 индикативна мерења и 

 наменска мерења. 

 

 Локална мрежа мерних места успоставља се ради праћења квалитета ваздуха на 

нивоу јединице локалне самоуправе, а чине је мерна места за мерење: 

 

1. Сумпор диоксида и чађи: 

 

Континуална мерења нивоа загађујућих материја – сумпор диоксида и чађи на десет 

фиксних мерних места  –  свакодневно узорковање у току годину дана. 

 

2. Мерење таложних материја и одређивање тешких метала у таложним 

материјама (олово, кадмијум, никл и хром): 

 

Континуална мерења нивоа загађујућих материја - таложних материја и тешких 

метала у таложним материјама (олово, кадмијум, никл и хром), на десет фиксних мерних 

места  –  месечно узорковање у току годину дана. 

 

3. Mерења суспендованих честица (PM10)  и тешких метала у суспендованим 

честицама (олово, арсен, кадмијум, никл) – једном недељно у току годину дана: 

 

4. Фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних извора 

загађивања – фиксна (азот диоксид и сумпор диоксид): 

 

Фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних извора 

загађивања  (NO2,SO2), врше се на 10 фиксних мерних места – једном месечно , у току 

годину дана. 

Узорковање амбијенталног ваздуха и лабораторијско испитивање вршено је 

акредитованим методама, а резултати испитивања тумачени у складу са Законом о 

заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 10/13) и Уредбом о условима за 

мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 и 63/13). 

Провера квалитета мерења, начин обраде и приказа резултата и оцена њихове поузданости 
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и веродостојности, спровођено је према прописаним методама мерења и захтевима 

стандарда SRPS ISO/IEC 17025. 

 

Приказ концентрације чађи, сумпордиоксида и азотдиоксида у ваздуху 

 

Назив мерног места Врста станице 

Загађујуће материје g/m
3
 

Месеци 
Чађ SO2 NO2 

просечна 

вредност 

максим. 

вредност 

просечна 

вредност 

максим. 

вредност 

просечна 

вредност 

Максим. 

вредност 

1. Градска oпштина 

,,Медијана“ МК 

,,Душко Радовић“ 

мерно место 

(урбана зона) 

26,6  10,9 40,6 43,5 80,3 јануар 

44,3  9,7 32,5 42,7 73,2 фебруар 

31,1  8,8 22,1 37,6 57,7 март 

24,7 48 8,5 14,8 33,4 39,1 април 

10,9 24 7,6 16,2 32 46,8 мај 

22,6 44 8,1 11,7 44,2 59,0 јун 

2. Градска општина 

,,Палилула“ 

Палилулска рампа 

мерно место 

(урбана зона) 

49,5    јануар 

27,6    фебруар 

15,1 43   март 

8,1 18   април 

7,1 27   мај 

5,9 17   јун 

3. Градска општина 

,,Црвени Крст“ 

Просторије општине 

,,Ц. Крст“ 

мерно место 

(индустријска 

зона) 

38,1    јануар 

21,4    фебруар 

7,0 18   март 

8,6 29   април 

5,4 8   мај 

5,8 15   јун 

4. Градска општина 

,,Пантелеј“ ОШ 

,,Чегар“ 

мерно место 

(урбана зона) 

17,7    јануар 

12,1    фебруар 

6,4 13   март 

6,8 18   април 

< 5 -   мај 

5,1 6   јун 

5. Градска општина 

,,Нишка Бања“ 

здравствена станица 

мерно место 

(зона одмора и 

рекреације) 

37,3  10,8 26,8 25,6 43,1 јануар 

18,1 45 7,2 13,4 9,9 53,4 фебруар 

14,4 36 6,12 7,9 13,8 28,7 март 

7,4 20 < 6,0 - 17,3 33,8 април 

7,9 25 < 6,0 - 8,5 17,9 мај 

7,3  < 6,0 - 11,5 23,9 јун 

 

концентрација загађујуће материје која означава просечну вредност за одређени месец 

(минимална/максимална вредност) 
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Приказ максималних  концентрација чађу које прекорачују максимално дозвољене 

вредности 

 

Мерно место Месец Концентрације преко максимално дозвољених вредности са данима 

Г. О. 

,,Медијана“ 

МК ,,Душко 

Радовић“ 

јан. 
83 87 114 

01.01. 02.01. 04.01. 

феб. 
76 324 63 67 108 52 

01.02. 11.02. 12.02. 13.02. 18.02. 21.02. 

март 
77 113 105 53 

06.03. 08.03. 09.03 14.03. 

Г.О. 

,,Палилула“ 

Палилулска 

рампа 

јан. 
55 55 55 58 55 55 161 149 107 107 107 88 85 

01.01. 02.01. 03.01. 04.01. 09.01. 10.01. 11.01. 12.01. 13.01. 14.01. 15.01. 23.01. 26.01. 

феб. 
63 56 56 56 

01.02. 14.02. 15.02. 16.02. 

Г.О. 

,,Црвени 

Крст“ 

Просторије 

општине 

јан. 
109 68 63 67 73 80 87 66 

04.01. 05.01. 06.01. 07.01. 08.01. 09.01. 10.01. 13.01. 

феб. 
68 89 

05.02. 06.02. 

Г.О. 

,,Пантелеј“ 

ОШ ,,Чегар“ 

јан. 
78 74 

04.01. 12.01. 

феб. 
52 

15.02. 

Г.О. 

,,Нишка 

Бања“ 

здравствена 

станица 

јан. 

67 95 160 

09.01. 10.01. 11.01. 

56 

15.06. 

 

концентрација која представља прекорачење у одређеном временском периоду 

(максимална вредност) 

 

На основу резултата испитивања квалитета амбијенталног ваздуха на територији града 

Ниша може се закључити да једино концентрација чађи, и то у зимском периоду, прелази 

границе максимално дозвољених вредности. 
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Приказ концентрације таложних материја и одређивање тешких метала у 

таложним материјама (Pb, Cd, Ni и Cr) на фиксим мерним местима 

 

Назив мерног места 

Укупне 

таложне 

материјe 

mg/m
2
/24h 

Загађујуће материје g/m
2
/24h 

Месец 2017. Олово 

Pb 

Кадмиј

ум Cd 

Никл 

Ni 

Хром 

Cr 

1. МК ,,Душко 

Радовић“ 

138 11,8 < 1,5 5,5 19,1 јануар 

329 21,0 < 1,5 21,0 119,1 фабруар 

     март 

270 4,0 < 1,5 3,3 160 април 

398 < 1,5 < 1,5 6,0 90,3 мај 

228 9,3 < 1,5 7,2 22,6 јун 

2. Народно 

позориште 

87 1,82 < 1,5 2,7 20,9 јануар 

112 4,4 < 1,5 5,51 32,0 фебруар 

128 2,1 < 1,5 4,20 53,2 март 

143 2,3 < 1,5 7,0 11,7 април 

423 < 1,5 < 1,5 < 1,5 72,2 мај 

155 7,2 < 1,5 7,2 24,7 јун 

3. Трг Краља 

Алењксандра 

90 8,2 < 1,5 13,60 29,1 јануар 

141 5,0 < 1,5 16,5 58,4 фебруар 

74 3,2 < 1,5 5,6 40,2 март 

166 2,3 < 1,5 4,7 14,1 април 

744 < 1,5 < 1,5 3,4 58,2 мај 

     јун 

4. Раскрсница 

Булевар 

Немањића и ул. 

Војводе Мишића 

68 7,3 < 1,5 3,6 60,1 јануар 

151 8,3 < 1,5 28,5 73,9 фебруар 

40 3,1 < 1,5 5,2 165,5 март 

179 4,5 < 1,5 6,7 53,7 април 

461 21,3 < 1,5 < 1,5 40,0 мај 

130 11,3 < 1,5 3,1 18,5 јун 

5. Раскрсница код 

обданишта 

,,Бубамара“ 

68 8,17 < 1,5 11,8 20,9 јануар 

133 6,6 < 1,5 7,72 88,2 фебруар 

71 < 1,5 < 1,5 6,9 46,6 март 

149 < 1,5 < 1,5 2,7 16,3 април 

139 < 1,5 < 1,5 2,2 76,1 мај 

92 8,5 < 1,5 5,3 51,5 јун 

6. Палилулска рампа 

116 12,7 < 1,5 8,2 8,17 јануар 

137 8,8 < 1,5 5,51 67,2 фебруар 

55 < 1,5 < 1,5 3,10 8,2 март 

228 4,8 < 1,5 14,3 45,3 април 

489 < 1,5 < 1,5 < 1,5 81,1 мај 

149 5,3 < 1,5 < 1,5 11,7 јун 

7. Просторије 

Градске општине 

,,Ц. Крст“ 

138 3,63 < 1,5 4,5 25,4 јануар 

224 12,1 < 1,5 12,1 67,2 фебруар 

185 3,1 < 1,5 4,1 16,5 март 

268 2,4 < 1,5 11,8 25,9 април 

353 < 1,5 < 1,5 4,0 40,0 мај 

193 6,4 < 1,5 3,2 26,6 јун 
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8. Градска општина 

,,Нишка Бања“ 

здравствена 

станица 

316 3,63 < 1,5 19,9 533,0 јануар 

163 3,3 2,21 8,82 41,9 фебруар 

72 < 1,5 < 1,5 3,10 17,5 март 

227 4,6 < 1,5 11,5 124,3 април 

500 < 1,5 < 1,5 2,7 68,4 мај 

146 5,3 < 1,5 4,3 93,0 јун 

 

 максималне вредности параметара 

 вредности параметара преко максимално дозвољене вредности 

 

Према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. 

гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 И и 63/13) максимално дозвољена вредност за укупне 

таложне материје на месецном нивоу износи 450  мg/m2/24h. 

На основу резултата мерења може се закључити да вредности укупних таложних 

материја прелазе максимално дозвољене вредности на четири мерна места у мају и то Трг 

Краља Алењксандра, раскрсница Булевар Немањића и ул. Војводе Мишића, палилулска 

рампа и општина ,,Нишка Бања“ здравствена станица. 
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Приказ концентрација издувних гасова моторних возила 

 

Назив мерног места 

Загађујуће материје 

g/m
3
 Месец 2017. 

 Азотни 

оксиди NOx 

Сумпор 

диоксид SO2 

Приземни 

озон O3 

1. Народно позориште 

34,6 < 6,0 < 10 јануар 

100,2 51,0 72,6 фабруар 

69,0 < 6,0 48,6 март 

38,2 < 6,0 < 10,0 април 

38,9 165,6 78,0 мај 

18,7 < 6,0 89,3 јун 

2. Трг Крља 

Александра 

< 6,0 < 6,0  јануар 

66,1 48,8  фебруар 

21,9 < 6,0  март 

63,1 79,5  април 

95,3 198,3  мај 

79,2 < 6,0  јун 

3. Раскрсница Булевар 

Немањића и ул. 

Војводе Мишића 

31,7 < 6,0 65,8 јануар 

35,4 58,3 67,1 фебруар 

26,9 < 6,0 72,3 март 

50,8 < 6,0 21,8 април 

11,6 < 6,0 156,0 мај 

36,6 153,1 127,7 јун 

4. Раскрсница код 

обданишта 

,,Бубамара“ 

24,9 < 6,0  јануар 

42,6 52,6  фебруар 

34,4 < 6,0  март 

22,4 < 6,0  април 

26,3 < 6,0  мај 

33,2 123,2  јун 

5. Палилулска рампа 

< 6,0 < 6,0  јануар 

70,0 6,0  фебруар 

44,5 < 6,0  март 

58,3 11,9  април 

57,0 94,0  мај 

93,6 < 6,0  јун 

6. Булевар 12. 

Фебруар 

Просторије Градске 

општине ,,Ц. Крст“ 

30,6 < 6,0  јануар 

37,4 37,9  фебруар 

49,2 72,3  март 

42,3 < 6,0  април 

34,8 < 6,0  мај 

73,3 < 6,0  јун 

 

 максималне концентрације у дозвољеном опсегу 

Према Уредби ,гранична вредност за азот диоксид је 150  µg/m
3, 

док толерантна 

вредност износи 225 µg/m
3
. Гранична вредност за сумпордиоксид је 350 µg/m

3
, док је 

толерантна вредност 500 µg/m
3
. 
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На основу резултата мерења може се закључити да измерене концентрације 

(максималне вредности) на свим мерним местима не прелазе границе прекорачења. 

Приказ вредности суспендованих честица (PM10) и тешких метала у фракцији 

PM10 суспендованих честица 

 

Назив мерног места 
Параметар g/m

3
 

Месец 2017. 
PM10 Pb Cd As Ni 

Институт за јавно 

здравље, Булевар др 

Зорана Ђинђића 50 

149,5; 

76,5; 

22,3; 

96,5; 

79,2 

0,028; 

0,024; 

0,003; 

0,028; 

0,025 

0,012; 

0,002; 

0,001; 

0,005; 

0,004; 

0,008; 

0,002; 

0,001; 

0,004; 

0,002 

0,009; 

0,002; 

0,002; 

0,004; 

0,002 

јануар 

35,9; 

53,45; 

112,6 

0,004; 

0,004; 

0,037 

<0,001; 

0,001; 

0,004 

<0,001; 

<0,001; 

0,003 

<0,002; 

0,002; 

0,004 

фебруар 

52,36; 

55,82; 

64,87; 

53,1; 

51,8; 

0,004; 

0,017; 

0,021; 

0,013; 

0,003; 

0,001; 

0,001; 

0,005; 

0,003; 

0,002; 

0,001; 

0,001; 

0,003; 

0,002; 

0,001 

0,002; 

0,002; 

0,002; 

0,002; 

0,002; 

мрт 

28,6; 

41,9; 

27,4; 

39,7 

0,006; 

0,009; 

0,005; 

0,008; 

0,002; 

0,002; 

0,002; 

0,001; 

0,002; 

0,002; 

0,002; 

0,002; 

0,002; 

0,003; 

0,002; 

0,002; 

април 

126,5; 

35,9; 

34,6; 

43,9 

0,017; 

0,004; 

0,003; 

0,003 

0,005; 

<0,001; 

<0,001; 

<0,001 

0,004; 

<0,001; 

<0,001; 

<0,001 

0,005; 

<0,002; 

<0,002; 

<0,002 

мај 

40,4; 

36,6; 

38,7 

0,005; 

0,004; 

0,004 

<0,001; 

<0,001; 

<0,001 

<0,001; 

<0,001; 

<0,001 

<0,002; 

<0,002; 

<0,002 

јун 

 

 вредности у дозвољеном опсегу 

 толерантне вредности 

 граничне вредности 

Према Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. 

гласник РС“, бр. 11/10, 75/10 И и 63/13) гранична вредност за PM10 фракцију 

суспендованих честица је 50 µg/m
3
, док је толерантна вредност за исти параметар 75 

µg/m
3
, Гранична вредност за олово у суспендованим цестицама је иста и износи 1 µg/m

3
. 

На основу резултата измерених вредности на мерном месту Института за јавно здравље, 

може се закључити да су вредности измерених параметара прелазиле толерантне и 

граничне вредности у одређеним периодима. 
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АЕРОПОЛЕН 
МОНИТОРИНГ АЕРОПОЛЕНА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРДА НИША 
 

 
 

На неопходност мониторинга полена суспендованог у  ваздуху указала је Светска 

здравствена организација (WHO) званичним закључцима састанка на тему „Phenology and 

Human Health: Alergic Disorders“ који је одржан у Риму 2003. год. WHO потврђује да је 

аерополен битан узрочник алергијских реакција током последњих 50 година а резултати 

мониторинга аерополена омогућавају проучавање, превенцију, дијагностиковање, па и 

лечење поленских алергија. Начин да се помогне особама алергичним на полен, који је 

препоручен од стране WHO је организовање и спровођење континуираног мерења 

концентрације полена у ваздуху. 
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Полен биљака је за човека један од најзначајнијих 

природних алергена који се могу наћи у ваздуху. Поленова 

зрна код више од 20% људске популације (сваки пети човек) 

изазивају алергијске реакције. 

Од биологије биљне врсте и од параметара спољашње 

средине (температура, влажност, инсолација) зависи када, 

колико дуго и која количина полена ће се наћи у ваздуху (нпр. 

једно дрво брезе произведе око 278 милијарди поленових 

зрна). 

Веома важна превентивна мера и помоћ особама 

алергичним на полен је редовно информисање о стању и 

прогнози алергеног аерополена у ваздуху. 

Мерење аероалергеног полена у нашим условима започиње око првог фебруара и 

траје до првих дана новембра. 

Мерења обухватају три сезоне цветања: 

 

 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 и 

 сезона цветања корова - траје од друге половине јула до новембра месеца. 

 

Количина полена у ваздуху је највиша када је топло и суво време са слабим ветром, 

а најнижа током хладних и влажних дана. 

У сарадњи са Министарством енергетике, развоја и заштите животне средине 

Републике Србије-Агенцијом за заштиту животне средине и Институтом за јавно здравље 

Ниш, одређено је мерно место за мерењe аероалергеног полена, на згради Института за 

јавно здравље Ниш. На овој локацији инсталирана је мерна станица – клопка, обезбеђени 

су технички услови и несметан приступ овлашћеном лицу за очитавање података. 

Мерење аероалергеног полена врши се свакодневно током сезоне цветања биљака. 

Мерење аерополена у Нишу врши Институт за јавно здравље Ниш. Концентрација полена 

се изражава као број поленових зрна у кубном метру ваздуха (ПЗ/m
3
). Метода дефинише 

континуиран рад клопке за полен током седам дана. Вредности концентрације полена у 

ваздуху мере се на висини 15m изнад површине тла. Гранична вредност за све алергене 

биљке изузев амброзије је 30 поленових зрна/m
3
 ваздуха, а за амброзију  15 поленових  

зрна/m
3
 ваздуха. Након замене носача узорка, сакупљен полен се анализира у 

лабораторији, а резултати чине основу за израду извештаја о стању полена. Анализом 

података уз коришћење метеоролошких података и прогностичких система, јавности се 

даје извештај о стању и прогназа полена за наредни период. 

Данас се врши идентификација полена за 24 биљне врсте. 
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Табела аероалергених биљака чија се концентрација полена прати на територији 

Града Ниша и алергеност полена ових врста биљака 

 

Биљна врста Народни назив Алергеност полена 

Alnus Јова умерено до јако 

Acer Јавор слабо до умерено 

Ambrosia амброзија веома јако 

Artemisia Пелин веома јако 

Betula Бреза веома јако 

Carpinus Граб слабо до умерено 

Cannabaceae конопља, хмељ слабо 

Chenopodiaceae штиреви /пепељуге слабо до умерено 

Corylus Леска умерено до јако 

Fraxinus Јасен умерено до јако 

Iva Ива  

Juglans Орах слабо до умерено 

Moraceae Дуд недовољно проучено 

Pinaceaea Четинари/борови,јеле,смрче незнатно 

Plantago боквице слабо до умерено 

Platanus Платан умерено до јако 

Populus Топола слабо 

Poaceae Траве веома јако 

Quercus Храст умерено 

Rumex киселице умерено до јако 

Salix Врбе слабо 

Taxus тисе / чемпреси умерено 

Tilia Липе веома слабо 

Ulmaceae Брест умерено 

Urticaceae коприве/ паријетарија коприва слабо, а паријетарија јако 

Fugus Гљиве/печурке  
 

 

У табелама, на наредним странама, дат је приказ концентрације полена у ваздуху за 

период април-јун 2017. године. 
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Праћење стања и прогноза аерополенa у ваздуху 

Tабела сa ризиком зa настанак aлергијских реакција 

oд 24.04.2017. дo 02.07.2017. 

 

ЛЕГЕНДA: 

 

Полен није регистрован у ваздуху 

 

НИСКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - код изузетно осетљивих особа може изазвати алергијске реакције 

 

УМЕРЕНО ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - код алергичних може изазвати алергијске реакције 

 

ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЈА - може изазвати веома јаке алергијске реакције 
 

 

  

24.4.2017. 25.4.2017. 26.4.2017. 27.4.2017. 28.4.2017. 29.4.2017. 30.4.2017. 

Alnus јова        

Acer јавор        

Ambrosia амброзија        

Artemisia пелин        

Betula бреза 
     

  

Carpinus граб        

Cannabaceae конопља        

Chenopodiaceae 
штиреви/ 

пепељуге 
       

Corylus леска        

Fraxinus јасен        

Iva ива        

Juglans орах 
      

 

Moraceae дуд 
       

Pinaceae четинари 
      

 

Plantago боквице        

Platanus платан  
      

Populus топола        

Poaceae траве 
      

 

Quercus храст 
      

 

Rumex киселице   
  

 
 

 

Salix врбе  
     

 

Taxus 
тисе / 

чемреси      

  

Tilia липе        

Ulmaceae брест        

Urticaceae коприве  
 

  
  

 

Fagus буква  
      

 

  

01.5.2017. 02.5.2017. 03.5.2017. 04.5.2017. 05.5.2017. 06.5.2017. 07.5.2017. 

Alnus јова        

Acer јавор        

Ambrosia амброзија        

Artemisia пелин        

Betula бреза  
     

 

Carpinus граб        

Cannabaceae конопља        

Chenopodiaceae 
штиреви/ 

пепељуге 
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Corylus леска        

Fraxinus јасен        

Iva ива        

Juglans орах 
    

   

Moraceae дуд 
     

 
 

Pinaceae четинари 
       

Plantago боквице        

Platanus платан  
   

   

Populus топола        

Poaceae траве 
       

Quercus храст 
       

Rumex киселице 
    

   

Salix врбе 
      

 

Taxus 
тисе / 

чемреси       

 

Tilia липе        

Ulmaceae брест        

Urticaceae коприве  
 

  
  

 

Fagus буква 
    

   

 

  

08.5.2017. 09.5.2017. 10.5.2017. 11.5.2017. 12.5.2017. 13.5.2017. 14.5.2017. 

Alnus јова        

Acer јавор        

Ambrosia амброзија        

Artemisia пелин        

Betula бреза  
 

 
   

 

Carpinus граб        

Cannabaceae конопља        

Chenopodiaceae 
штиреви 

/пепељуге 
       

Corylus леска        

Fraxinus jasen        

Iva ива        

Juglans орах     
 

  

Moraceae дуд 
      

 

Pinaceae четинари 
       

Plantago боквице        

Platanus платан 
 

      

Populus топола        

Poaceae траве 
       

Quercus храст  
     

 

Rumex киселице 
  

 
 

   

Salix врбе  
    

 
 

Taxus 
тисе / 

чемреси 
   

   

 

Tilia липе        

Ulmaceae брест        

Urticaceae коприве  
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Fagus буква    
 

   

 

  

15.5.2017. 16.5.2017. 17.5.2017. 18.5.2017. 19.5.2017. 20.5.2017. 21.5.2017. 

Alnus јова        

Acer јавор        

Ambrosia амброзија        

Artemisia пелин        

Betula бреза  
      

Carpinus граб        

Cannabaceae конопља        

Chenopodiaceae 
штиреви/ 

пепељуге 
       

Corylus леска        

Fraxinus јасен        

Iva ива        

Juglans орах     
 

  

Moraceae дуд 
       

Pinaceae четинари 
       

Plantago боквице        

Platanus платан 
 

      

Populus топола        

Poaceae траве 
       

Quercus храст  
   

 
  

Rumex киселице  
     

 

Salix врбе  
 

 
    

Taxus 
тисе / 

чемреси    

 
   

Tilia липе        

Ulmaceae брест        

Urticaceae коприве  
   

 
  

Fagus буква  
 

 
   

 

 

  

22.5.2017. 23.5.2017. 24.5.2017. 25.5.2017. 26.5.2017. 27.5.2017. 28.5.2017. 

Alnus јова        

Acer јавор        

Ambrosia амброзија        

Artemisia пелин        

Betula бреза  
 

     

Carpinus граб        

Cannabaceae конопља    
 

 
 

 

Chenopodiaceae 
штиреви 

/пепељуге 
       

Corylus леска        

Fraxinus јасен        

Iva ива        

Juglans орах        

Moraceae дуд   
 

    

Pinaceae четинари 
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Plantago боквице        

Platanus платан        

Populus топола        

Poaceae траве 
       

Quercus храст 
 

   
   

Rumex киселице   
  

   

Salix врбе 
 

    
 

 

Taxus 
тисе / 

чемреси  

      

Tilia липе  
  

  
  

Ulmaceae брест        

Urticaceae коприве 
       

Fagus буква   
 

    

 

  

29.5.2017. 30.5.2017. 31.5.2017. 01.6.2017. 02.6.2017. 03.6.2017. 04.6.2017. 

Alnus јова        

Acer јавор        

Ambrosia aмброзија        

Artemisia пелин        

Betula бреза        

Carpinus граб        

Cannabaceae конопља        

Chenopodiaceae 
штиреви/ 

пепељуге 
       

Corylus леска        

Fraxinus јасен        

Iva ива        

Juglans орах        

Moraceae дуд        

Pinaceae четинари 
     

 
 

Plantago боквице   
 

 
  

 

Platanus платан        

Populus топола        

Poaceae траве 
       

Quercus храст 
 

   
   

Rumex киселице 
 

  
  

  

Salix врбе 
 

    
 

 

Taxus 
тисе / 

чемреси 
 

 

  
 

 
 

Tilia липе  
 

 
   

 

Ulmaceae брест        

Urticaceae коприве 
       

Fagus буква 
 

      

 

  

5.6.2017. 6.6.2017. 7.6.2017. 8.6.2017. 9.6.2017. 10.6.2017. 11.6.2017. 

Alnus јова        

Acer јавор        

Ambrosia амброзија        
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Artemisia пелин        

Betula бреза        

Carpinus граб        

Cannabaceae конопља        

Chenopodiaceae 
штиреви/ 

пепељуге 
       

Corylus леска        

Fraxinus јасен        

Iva ива        

Juglans орах        

Moraceae дуд        

Pinaceae четинари  
     

 

Plantago боквице  
 

  
  

 

Platanus платан        

Populus топола        

Poaceae траве 
       

Quercus храст        

Rumex киселице 
 

 
  

  
 

Salix врбе  
  

 
 

  

Taxus 
тисe / 

чемреси  

      

Tilia липе 
       

Ulmaceae брест        

Urticaceae коприве 
       

Fagus буква  
  

 
 

 
 

 

  

12.6.2017. 13.6.2017. 14.6.2017. 15.6.2017. 16.6.2017. 17.6.2017. 18.6.2017. 

Alnus јова        

Acer јавор        

Ambrosia aмброзија        

Artemisia пелин        

Betula бреза        

Carpinus граб        

Cannabaceae kонопља     
 

  

Chenopodiaceae 
штиреви/ 

пепељуге 
  

 

   
 

Corylus леска        

Fraxinus jасен        

Iva ива        

Juglans орах        

Moraceae дуд        

Pinaceae четинари  
 

 
 

  
 

Plantago боквице 
    

 
  

Platanus платан        

Populus топола        

Poaceae траве 
       

Quercus храст        

Rumex киселице  
 

    
 

Salix врбе  
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Taxus 
тисе / 

чемреси  

      

Tilia липе 
       

Ulmaceae брест        

Urticaceae коприве 
       

Fagus буква        

 

  

19.6.2017. 20.6.2017. 21.6.2017. 22.6.2017. 23.6.2017. 24.6.2017. 25.6.2017. 

Alnus јова        

Acer јавор        

Ambrosia aмброзија    
    

Artemisia пелин        

Betula бреза        

Carpinus граб        

Cannabaceae kонопља        

Chenopodiaceae 
штиреви/ 

пепељуге 
 

 

 
 

  
 

Corylus леска        

Fraxinus јасен        

Iva ива        

Juglans орах        

Moraceae дуд        

Pinaceae четинари 
 

 
 

    

Plantago боквице 
      

 

Platanus платан        

Populus топола        

Poaceae траве 
       

Quercus храст        

Rumex киселице  
     

 

Salix врбе        

Taxus 
тисе / 

четинари 
    

 

  

Tilia липе 
       

Ulmaceae брест        

Urticaceae коприве 
       

Fagus буква        

 

  

26.6.2017. 27.6.2017. 28.6.2017. 29.6.2017. 30.6.2017. 1.7.2017. 2.7.2017. 

Alnus јова        

Acer јавор        

Ambrosia aмброзија   
  

 
  

Artemisia пелин        

Betula бреза        

Carpinus граб        

Cannabaceae kонопља        

Chenopodiaceae 
штиреви/ 

пепељуге 
  

 

   
 

Corylus леска        

Fraxinus јасен        
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Iva ива        

Juglans орах        

Moraceae дуд        

Pinaceae четинари 
 

 
    

 

Plantago боквице 
       

Platanus платан        

Populus топола        

Poaceae траве 
       

Quercus храст        

Rumex киселице    
  

  

Salix врбе        

Taxus 
тисе / 

чемреси 
       

Tilia липе 
       

Ulmaceae брест        

Urticaceae коприве 
       

Fagus буква        
 

 

На основу  резултата обављених испитивања може се констатовати следеће: 

Марта у највишим концентрацијама детектују се полен чемпреса ( 1843 пол.зрна /м
3
 

ваздуха) и бреза ( 964 пол.зрна /м
3
 ваздуха). У мањим концентрацијама присутан је полен 

тополе. 

Априла у највишим концентрацијама детектују се полен платана (1062 пол.зрна /м
3
 

ваздуха)   дуда и храста ( 194 пол.зрна /м
3
 ваздуха), али и чемпреса ( 78 пол.зрна /м

3
 

ваздуха) и борова. У мањим концентрацијама присутни су  полен ораха, букве, платана, 

врбе, трава и брезе. У веома малим количинама јавља се и полен коприве и киселице. 

Маја у највишим концентрацијама детектују се полен брезе ( 964 пол.зрна /м
3
 ваздуха), 

јавора ( 168 пол.зрна /м
3
 ваздуха) и коприве ( 199 пол.зрна /м

3
 ваздуха). У мањим 

концентрацијама присутни су  полен чемпреса, борова и трава. 

Јуна у највишим концентрацијама детектују се полен коприва ( 194 пол.зрна /м
3
 ваздуха) 

и липа ( 117 пол.зрна /м
3
 ваздуха). 
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ВОДА 
 

МОНИТОРИНГ  КВАЛИТЕТА ПОВРШИНСКИХ 
ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ НИША 

 
 

 
 

 

Заштита вода је обезбеђена Законом о заштити животне средине. Воде се могу 

користити и оптерећивати, а отпадне воде испуштати у воде уз примену одговарајућег 

третмана, на начин и до нивоа који не представља опасност за природне процесе или за 

обнову квалитета и количине воде и који не умањује могућност њиховог вишенаменског 

коришћења. 

Заштита и коришћење вода остварује се у оквиру интегралног управљања водама 

спровођењем мера за очување површинских и подземних вода и њихових резерви, 

квалитета и количина, као и заштитом корита, обалних подручја и сливова, у складу са 
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посебним законом. Мере заштите вода обезбеђују спречавање или ограничавање уношења 

у воде опасних, отпадних и других штетних материја, праћење и испитивање квалитета 

површинских и подземних вода, као и квалитета отпадних вода и њихово пречишћавање. 

Један од важних фактора који омогућавају управљање квалитетом вода су законске норме, 

регулисање ове области и њен институционални оквир. 

Површинске воде се класификују према врсти намене за коју ће се користити: за 

пиће, гајење риба, наводњавање, рекреацију. Ради утврђивања употребљивости воде за 

одређен степен намене врши се квалификација и категоризација водотока. 

Према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и 

подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС, бр. 

50/12), постоји пет класа еколошког статуса: одличан, добар, умерен, слаб и лош: 

 

Одличан – опис класе одговара одличном еколошком статусу према класификацији датој 

у правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске 

воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних 

вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту 

риба (салмонида и ципринида) и могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за 

пиће уз претходни третман филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, 

наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Добар – опис класе одговара одличном еколошком статусу према класификацији датој у 

правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске 

воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних 

вредности елемената квалитета услове за функционисање екосистема, живот и заштиту 

риба (ципринида) и могу се користити у исте сврхе и под условима као и површинске воде 

које припадају класи I. 

 

Умерен – опис класе одговара умереном еколошком статусу према класификацији датој у 

правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске 

воде. Површинске воде које припадају овој класи обезбеђују на основу граничних 

вредности елемената квалитета услове за живот и заштиту ципиринида и могу се 

користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз претходни третман коагулацијом, 

флокулацијом, филтрацијом и дезинфекцијом, купање и рекреацију, наводњавање, 

индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Слаб – опис класе одговара слабом еколошком статусу према класификацији датој у 

правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске 

воде. Површинске воде које припадају овој класи на основу граничних вредности 

елемената квалитета могу се користити у следеће сврхе: снабдевање водом за пиће уз 

примену комбинације претходно наведених тратмана и унапређених метода третмана, 

наводњавање, индустријску употребу (процесне и расхладне воде). 

 

Лош – опис класе одговара лошем еколошком статусу према класификацији датој у 

правилнику којим се прописују параметри еколошког и хемијског статуса за површинске 

воде. Површинске воде које припадају овој класи не могу се користити ни у једну сврху. 
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Прaћeњe  eкoлoшкoг  и  хeмиjскoг  стaтусa  пoвршинскe  вoдe  прeдстaвљa  знaчajaн 

eлeмeнт упрaвљaњa квaлитeтoм вoдa, пoсeбнo у врeмe нaглaшeних пoсeтa у лeтњeм 

пeриoду, сa oснoвним циљeм зaштитe здрaвљa људи. Смисao испитивaњa квaлитeтa 

пoвршинских вoдa oглeдa  сe у  стaлнoм  прaћeњу  eкoлoшкoг  и  хeмиjскoг  стaтусa,  

пoсeбнo  рaди  утврђивaњa oпaснoсти у вoди, прoцeни ризикa пo здрaвљe људи и oкoлину 

и  упрaвљaњу  утврђeним ризицимa у циљу  прeвeнциje бoлeсти и унaпрeђeњa квaлитeтa 

пoвршинских вoдa, кaкo нa лoкaлнoм,  тaкo  и нa  нaциoнaлнoм  нивoу.  Сa  другe  стрaнe,  

стaлним  прaћeњeм  ризикa oмoгућaвa сe усвajaњe мeрљивих и лaкo примeнљивих 

стaндaрдa квaлитeтa. 

Контролa прaћењa квaлитетa површинских водa нa територији грaдa Нишa за 

2016/2017 годину обaвио је Институт ватрогас Нови Сад. Циљ спровођења програма је 

заштита вода и подразумева скуп мера и активности којима се квалитет површинских вода 

штити и унапређује ради очувања живота и здравља људи, смањења загађења и 

спречавања даљег погоршања стања вода, као и добијање информација о квалитету воде 

водотокова у циљу обезбеђења нешкодљивог и несметаног коришћења вода као природног 

ресурса и њеног коришћења за водоснабдевање. 

Дефинисана су места и параметри контроле површинских вода река на територији 

града Ниша и то: Нишаве, Јужне Мораве, Кутинске реке и Топоничке реке, на укупно 66 

узорака. 

Систематска контрола квалитета површинских вода у локалној мрежи у 2016/2017. 

години врши се ради процене еколошког статуса река, оцене бонитета водотокова, 

праћења тренда загађивања и способности самопречишћавања, као и оцене подобности за 

водоснабдевање, рекреацију грађана и наводњавање, а у циљу заштите изворишта 

водоснабдевања и здравља становништва, очувања квалитета водних ресурса и превенције 

укључивања перзистентних опасних неорганских и органских материја у ланце исхране. 

Подаци добијени вишегодишњим праћењем, могу се користити за пројектовање 

уређаја за третман отпадних вода, као основа за процену ефикасности предузетих мера 

заштите и санације, дефинисање потребе предузимања додатних мера санације, заштите и 

унапређења квалитета вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секретаријат за заштиту животне средине 
 

ЕКОБИЛТЕН бр. 1, јануар – јун 2017. година  24 
 

Граничне вредности према класама 

 
Параметар I класа II класа III класа IV класа V класа 

Температура воде / / / / / 

Приметна боја / / / / / 

pH 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 6,5-8,5 <6,5или>8,5 

Суспендоване материја 25 25    

Растворени кисеоник 8,5 7 5 4 <4 

Засићеност косеоником 70-90 50-70 30-50 10-30 <10 

BPK5 1,8 4,5 7 25 >25 

HPK 10 15 30 125 >125 

Укупни органски угљеник 2 5 15 50 >50 

Укупан азот 1 2 8 15 >15 

Нитрати 1,5 3,0 6 15 > 15 

Нитрити 0,01 0,03 0,12 0,3 >0,3 

Амонијум јон 0,05 0,1 0,6 1,5 >1.5 

Укупни фосфор 0,05 0,20 0,4 1 >1 

Ортофосфати 0,02 0,1 0,2 0,5 > 0,5 

Хлориди 50 100 150 250 >250 

Укупни заостали хлор 0,005 0,005    

Сулфати 50 100 200 300 >300 

Укупна минерализација <1000 1000 1300 1500 >1500 

Електропроводљивост на 

20°C 
<1·10

6
 1·10

6
 1,5·10

6
 3·10

6
 >3·10

6
 

Укупна тврдоћа / / / / / 

Фенолна једињења <1 1 20 50 >50 

Укупни угљоводоници / / / / / 

Површински активне 

материје 
100 200 300 500 >500 
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Арсен 
<5 10 50 100 >100 

Бор 300 1000 1000 2500 >2500 

Бакар 40 40 500 1000 >1000 

Цинк 300 1000 2000 5000 >5000 

Хром 25 50 100 250 >250 

Гвожђе 200 500 1000 2000 >2000 

Манган 50 100 300 1000 >1000 

Олово / / / / / 

Кадмијум / / / / / 

Никл / / / / / 

Укупне колиформне 

бактерије 
500 10000 100000 1000000 >1000000 

Фекалне колиформне 

бактерије 
100 1000 10000 100000 >100000 

Фекалне стрептококе 200 400 4000 40000 >40000 

Аеробне хетеротрофне 

бактерије 
500 10000 100000 750000 >750000 

BPK5 - биохемијска потрошња кисеоника за 5 дана 

HPK - хемијска потрошња кисеоника 

Река Нишава 

 

Локација  узорковања Сићевачка 

клусура - 

Нишка 

Бања 

Код ЈКП 

,,Наисус“ 

100m 

узводно од 

улива 

колектора 

300m 

низводно 

од улива 

колектора 

100m пре 

улива у 

Јужну 

Мораву Параметар Јединица 

Температура воде 
o
C 8,57±0,43 8,9±0,45 8,9±0,45 8,7±0,44 8,07±0,40 

Приметна боја  без без без без без 

pH  7,35±0,42 8,17±0,49 7,67±0,46 8,08±0,48 7,98±0,48 

Суспендоване 

материја 

mg/l 22±5,0 20±4 20±4 22±5 20±4 

Растворени кисеоник mgO2/l 8,05±1,87 7,58±1,74 7,91±1,82 8,00±1,84 7,99±0,78 

Засићеност 

косеоником 

% 82±0,82 80±0,8 78±0,78 81±0,81 79±0,47 

БПК5 mgO2/l 48±12 88±23 95±25 51±13 44±11 
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ХПК mgO2/l 72±18 135±34 144±36 76±19 66±17 

Укупни органски 

угљеник 

mg/l <0,3±/ <0,3±/ 2,5±0,6 1,4±0,3 6,7±1,5 

Укупан азот mgN/l 1,45±0,43 1,7±0,25 1,51±0,38 2,14±0,54 1,92±0,48 

Нитрати mgN/l <0,4±/ <0,4±/ <0,4±/ <0,4±/ <0,4±/ 

Нитрити mgN/l 0,12±0,01 0,13±0,01 0,13±0,01 0,44±0,04 0,14±0,01 

Амонијум јон mgN/l 0,039±0,00

6 

0,004±0,0

10 

0,028±0,00

4 

0,612 

±0,097 

 

0,356 

±0,060 

 

Укупни фосфор mgP/l 0,028±0,00

5 

 

0,05±0,01 

 

0,029±0,00

5 

 

0,061±0,01

0 

 

0,050±0,00

8 

 

Ортофосфати mgP/l 0,086±0,01   

4 

 

0,16±0,02 

 

0,089±0,01

4 

 

0,187±0,02

9 

 

0,153±0,02

4 

 

Хлориди mg/l 14,9±3,9 

 

13,4±3,5 14,1±3,7 

 

15,6±4,1 

 

12,7±3,3 

 

Укупни заостали 

хлор 

mg/l 

HOCl 

<0,005±/ <0,005±/ <0,005±/ <0,005±/ <0,005±/ 

Сулфати mg/l 21±2 21±2 11±1 9±1 13±1 

Укупна 

минерализација 

mg/l 185±20 230±25 225±25 195±21 220±24 

Електропроводљиво

ст на 20°C 

µS/cm 268±36 270±36 283±38 277±37 284±38 

Укупна тврдоћа mg/l 226±45 240±48 234±47 240±48 240±84 

Фенолна једињења mg/l <2±/ <2±/ <2±/ <2±/ <2±/ 

Укупни 

угљоводоници 

mg/l 1200±480 100±60 <100±/ 200±70 250±100 

Површински активне 

материје 

µg/l <30±/ <30±/ <30±/ <30±/ <30±/ 

Арсен µg/l <0,05±/ <0,05±/ <0,05±/ <0,05±/ <0,05±/ 

Бор µg/l <50±/ <50±/ <50±/ <50±/ <50±/ 

Бакар µg/l 27±8 40±13 24±7 35±11 40±13 

Цинк µg/l <3±/ 21±7 <3±/ 7±2 14±4 

Хром µg/l <8±/ <8±/ <8±/ <8±/ <8±/ 

Гвожђе µg/l 40±1 70±20 240±60 270±70 120±30 

Манган µg/l 14±4 <3±/ 50±13 8±2 15±4 

Олово µg/l <6±/ <6±/ <6±/ <6±/ <6±/ 

Кадмијум µg/l <5±/ <5±/ <5±/ <5±/ <5±/ 

Никл µg/l <3±/ <3±/ <3±/ <3±/ <3±/ 

Укупне колиформне 

бактерије 

MPN/100 

ml 

24 000 500 2 400 1 000 760 

Фекалне 

колиформне 

бактерије 

MPN/100 

ml 

24 000 500 2 400 500 760 

Фекалне стрептококе MPN/100 

ml 

3 800 500 2 400 24 000 24 000 

Аеробне 

хетеротрофне 

бактерије 

cfu/ml 2018 1282 1682 36 000 34 000 
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Граничне вредности према класама: 

 I класа 

 II класа 

 III класа 

 IV класа 

 V класа 

Измерене вредности испитиваних физичко-хемијских параметара на локацији 

узорковања између Сићевачке клисуре и Нишке Бање доминатно одговарају I класи осим 

за BPK5 који одговара V класи, HPK који одговара IV класи, укупни азот, ортофосфати и 

фенолна једињења који одговара II класи и нитрити одговарају III класи. На истој локацији 

измерене вредности микробиолошких параметара одговарају IV класи. 

Измерене вредности испитиваних физичко-хемијских параметара на локацији 

узорковања у делу водотока код ЈКП “Наиссус” доминатно одговарају I класи осим за 

BPK5 и HPK који одговарају V класи, укупан азот и фенолна једињења одговарају II класи, 

нитрити и ортофосфати који одговарају III класи. На истој локацији измерене вредности 

микробиолошких параметар одговарају II класи. 

Измерене вредности испитиваних физичко-хемијских параметара на локацији 

узорковања 100 м узводно од улива помоћног и главног колектора Ниша доминатно 

одговарају I класи осим за BPK5 и HPK који одговарају V класи,ортофосфати, TOC, 

фенолна једињења, садржај гвожђа и укупан азот који одговарају II класи, нитрити  

одговарају III класи. На истој локацији измерене вредности микробиолошких параметар 

одговарају III класи. 

Измерене вредности испитиваних физичко-хемијских параметара на локацији 

узорковања 300 м низводно од улива помоћног и главног колектора Ниша одговарају I 

класи осим за  BPK5  и нитрите који одговарају V класи, HPK који одговара IV класи, 

укупан азот, ортофосфати и амонијум одговарају III класи,укупан фосфор,садржај гвожђа 

и фенолна једињења који припадају II класи. На истој локацији измерене вредности 

микробиолошких параметар одговарају IV класи. 

Измерене вредности испитиваних физичко-хемијских параметара на локацији 

узорковања 100 м пре улива у Јужну Мораву углавно одговарају I класи осим за BPK5 који 

одговара V класи, нитрити,HPK који одговара IV класи, TOC,ортофосфати, амонијум јони 

који одговарају III класи, ,фенолна једињења која одговарају II класи. На истој локацији 

измерене вредности микробиолошких параметар одговарају IV класи. 

 

 

 

 



Секретаријат за заштиту животне средине 
 

ЕКОБИЛТЕН бр. 1, јануар – јун 2017. година  28 
 

Река Јужна Морава 

Локација  узорковања 
Код Мрамора 

Мезграја - код 

Железничког моста 
Параметар Јединица 

Температура воде 
o
C 6,6±0,3 7,1±0,4 

Приметна боја  без без 

pH  7,39±0,44 7,86±0,47 

Суспендоване материја mg/l 22±0,5 24±0,5 

Растворени кисеоник mgO2/l 8,01±1,84 8,06±1,85 

Засићеност косеоником % 83±0,83 82±0,82 

BPK5 mgO2/l 66±17 24±6 

HPK mgO2/l 103 ± 26 37±9 

Укупни органски 

угљеник 

mg/l 5,9±1,3 3,9±0,9 

Укупан азот mgN/l 1,60±0,40 1,77±0,44 

Нитрати mgN/l <0,4±/ <0,4±/ 

Нитрити mgN/l 0,07±0,01 0,07±0,01 

Амонијум јон mgN/l 0,195±0,030 0,320±0,050 

Укупни фосфор mgP/l 0,072±0,012 0,047±0,008 

Ортофосфати mgP/l 0,221±0,035 0,144±0,023 

Хлориди mg/l 15,6±4,1 14,9±3,9 

Укупни заостали хлор mg/l HOCl <0,005±/ <0,005±/ 

Сулфати mg/l 6±1 8±1 

Укупна минерализација mg/l 150±17 245±67 

Електропроводљивост 

на 20°C 

µS/cm 274±37 270±36 

Укупна тврдоћа mg/l 166±33 198±40 

Фенолна једињења mg/l <2±/ <2±/ 

Укупни угљоводоници mg/l 280±110 700±300 

Површински активне 

материје 

µg/l <30±/ <30±/ 

Арсен µg/l <0,05±/ <0,05±/ 

Бор µg/l <50±/ <50±/ 

Бакар µg/l 37±11 45±14 

Цинк µg/l 149±49 137±45 

Хром µg/l <8±/ <8±/ 

Гвожђе µg/l 670±170 610±160 

Манган µg/l 28±7 <3±/ 

Олово µg/l <6±/ <6±/ 

Кадмијум µg/l <5±/ <5±/ 

Никл µg/l <3±/ <3±/ 

Укупне колиформне 

бактерије 

MPN/100 ml 400 200 

Фекалне колиформне 

бактерије 

MPN/100 ml 400 200 

Фекалне стрептококе MPN/100 ml 670 24 000 

Аеробне хетеротрофне 

бактерије 

cfu/ml 18 300 20 000 
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Граничне вредности према класама: 

 I класа 

 II класа 

 III класа 

 IV класа 

 V класа 

Измерене вредности испитиваних физичко-хемијских параметара на локацији 

узорковања код Мрамора (Ново Село) доминатно одговорају I класи осим за BPK5 који 

одговара V класи, HPK, ортофосфати који одговарају IV класи, TOC,амонијум јон и 

садржај гвожђа одговара III класи, укупни азот, укупан фосфор,фенолна једињења 

одговарају II класи. На истој локацији измерене вредности микробиолошких параметара 

одговарају III класи. 

Измерене вредности испитиваних физичко-хемијских параметара на локацији 

узорковања у нивоу села Мезграја, код Железничког моста доминатно одговорају I класи 

осим за BPK5 који одговара V класи, HPK, који одговара IV класи, TOC, фенолна једињења 

и укупан азот који одговарају II класи, нитрити, ортофосфати,амонијум јон, садржај бакра 

и гвожђа који одговарају III класи. На истој локацији измерене вредности 

микробиолошких параметара одговарају IV класи. 

Кутинска река 

 

Локација  узорковања 

Код Лазаревог села 
Код предузећа 

,,Нисал“ 

Параметар Јединица 

Температура воде 
o
C 8,6 ±0, 4 8,6 ±0, 4 

Приметна боја  без без 

pH  8,04±1,86 7,59±0,46 

Суспендоване материја mg/l 28±6 24±5 

Растворени кисеоник mgO2/l 8,08±1,86 8,01±1,84 

Засићеност косеоником % 82±0,82 80±0,80 

BPK5 mgO2/l 56±14 17±5 

HPK mgO2/l 86±21 < 30±/ 

Укупни органски 

угљеник 

mg/l <0,3±/ <0,3±/ 

Укупан азот mgN/l 1,33±0,33 1,24±0,31 

Нитрати mgN/l <0,4±/ <0,4±/ 

Нитрити mgN/l 0,17±0,02 0,12±0,01 

Амонијум јон mgN/l 0,069±0,010 0,028±0,040 

Укупни фосфор mgP/l 0,028±0,040 0,028±0,040 

Ортофосфати mgP/l 0,086±0,014 0,086±0,014 

Хлориди mg/l 14,1±3,7 14,1±3,7 

Укупни заостали хлор mg/l HOCl <0,005±/ <0,005±/ 

Сулфати mg/l 15±2 23±2 
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Укупна минерализација mg/l 175±19 200±22 

Електропроводљивост 

на 20°C 

µS/cm 267±36 269±36 

Укупна тврдоћа mg/l 219±44 222±44 

Фенолна једињења mg/l <2±/ <2±/ 

Укупни угљоводоници mg/l 300±100 600±200 

Површински активне 

материје 

µg/l <30±/ <30±/ 

Арсен µg/l <0,05±/ <0,05±/ 

Бор µg/l <50±/ <50±/ 

Бакар µg/l 34±11 37±11 

Цинк µg/l 5±2 8±2 

Хром µg/l <8±/ <8±/ 

Гвожђе µg/l 170±40 130±30 

Манган µg/l 26±7 <3±/ 

Олово µg/l <6±/ <6±/ 

Кадмијум µg/l <5±/ <5±/ 

Никл µg/l <3±/ <3±/ 

Укупне колиформне 

бактерије 

MPN/100 ml 880 24 000 

Фекалне колиформне 

бактерије 

MPN/100 ml 420 24 000 

Фекалне стрептококе MPN/100 ml 24 000 1 500 

Аеробне хетеротрофне 

бактерије 

cfu/ml 2618 3 900 

Граничне вредности према класама: 

 I класа 

 II класа 

 III класа 

 IV класа 

 V класа 

Измерене вредности испитиваних физичко-хемијских параметара на  локацији узорковања 

код Лазаревог села  доминатно одговорају I класи осим за BPK5 који одговара V класи, 

HPK и нитрити који одговарају IV класи,укупан азот и ортофосфате који одговарају II 

класи и за суспендоване материје чија измерена вредност прелази граничну вредност II 

класе. На истој локацији измерене вредности микробиолошких параметара одговарају IV 

класи. 

 

Измерене вредности испитиваних физичко-хемијских параметара на  локацији узорковања 

у нивоу предузећа „Ниссал“  доминатно одговорају I класи осим за BPK5 који одговара IV 

класи, HPK, нитрити који одговарају III класи, укупан азот, фенолна једињења и 

ортофосфати који одговарају II класи. На истој локацији измерене вредности 

микробиолошких параметара одговарају IV класи. 
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Топоничка река 

Локација  узорковања 
300m низводно од 

улива СПБ 

100m узводно од 

улива СПБ 
Параметар Јединица 

Температура воде 
o
C 9,2±0,5 9,1±0,5 

Приметна боја  без без 

pH  8,17±0,49 7,77±0,47 

Суспендоване материја mg/l 18 ±4 25±6 

Растворени кисеоник mgO2/l 7,58±1,74 7,93±1,82 

Засићеност косеоником % 76±0,76 78±0,78 

BPK5 mgO2/l 94±25 90±23 

HPK mgO2/l 135±34 125±31 

Укупни органски 

угљеник 

mg/l 5,1±1,1 3,6±0,8 

Укупан азот mgN/l 1,01±0,25 1,79±0,45 

Нитрати mgN/l <0,4±/ <0,4±/ 

Нитрити mgN/l 0,06±0,01 0,07±0,01 

Амонијум јон mgN/l 0,012±0,002 0,009±0,001 

Укупни фосфор mgP/l 0,041±0,007 0,050±0,009 

Ортофосфати mgP/l 0,126±0,020 0,175±0,028 

Хлориди mg/l 8,2±2,1 8,9±2,3 

Укупни заостали хлор mg/l HOCl <0,005±/ <0,005±/ 

Сулфати mg/l 2±0 2±0 

Укупна минерализација mg/l 200±22 190±21 

Електропроводљивост 

на 20°C 

µS/cm 279±37 280±37 

Укупна тврдоћа mg/l 228±46 / 

Фенолна једињења mg/l <2±/ <2±/ 

Укупни угљоводоници mg/l 100±/ 100±/ 

Површински активне 

материје 

µg/l <30±/ <30±/ 

Арсен µg/l <0,05±/ <0,05±/ 

Бор µg/l <50 ±/ <50±/ 

Бакар µg/l 30±9 39±12 

Цинк µg/l 18±6 8±2 

Хром µg/l <8±/ <8±/ 

Гвожђе µg/l <20±/ 40±10 

Манган µg/l 50±13 <3±/ 

Олово µg/l <6±/ <6±/ 

Кадмијум µg/l <5±/ <5±/ 

Никл µg/l <3±/ <3±/ 

Укупне колиформне 

бактерије 

MPN/100 ml 24 000 880 

Фекалне колиформне 

бактерије 

MPN/100 ml 24 000 880 

Фекалне стрептококе MPN/100 ml 3 880 1 500 

Аеробне хетеротрофне 

бактерије 

cfu/ml 1 649 1 757 
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 I класа 

 II класа 

 III класа 

 IV класа 

 V класа 

 

Измерене вредности испитиваних физичко-хемијских параметара на локацији узорковања 

100 м узводно од улива код Специјалне психијатријске болнице доминатно одговорају I 

класи осим за вредности  BPK5 и HPK који одговарају V класи,TOC, фенолна једињења и 

укупан азот који одговарају II класи, нитрити и ортофосфати који одговарају III класи. На 

истој локацији измерене вредности микробиолошких параметара одговарају III 

класи.Измерене вредности испитиваних физичко-хемијских параметара на локацији 

узорковања 300 м низводно од улива код Специјалне психијатријске болнице доминатно 

одговорају I класи осим за вредности  BPK5 и HPK који одговарају V класи, ТOC и 

фенолна једињења који одговара II класи, нитрити и ортофосфати који одговарају III 

класи. На истој локацији измерене вредности микробиолошких параметара одговарају IV 

класи. 
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РАДИОНУКЛИДИ 
МОНИТОРИНГ АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДА У 

ЗЕМЉИШТУ  И У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

 

 
 

Мониторинг радиоактивности јесте скуп мерења, обраде и интерпретације 

резултата мерења радијационих и других параметара ради процене  нивоа и контроле 

излагања становништва. 

Радионуклид јесте нуклид односно језгро атома са дефинисаним атомским бројем, 

атомском масом и енергетским стањем, који је радиоактиван. 

Радионуклиди се у природи налазе у ваздуху, води и земљишту и представљају 

саставне делове стена и земљишта. Већина радионуклида који постоје на Земљи се могу 

груписати у три природна радиоактивна низа. Природни радиоактивни низови настају 

распадом три изотопа 235U, 238U и 232Th, који се због свог дугог периода полураспада 
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још увек налазе у природи. Потомци ових изотопа су такође нестабилни, па се распадају 

стварајући нова нестабилна лакша језгра која се распадају до неактивних изотопа олова. 

Негде на средини природних низова распадања ова три изотопа јављају се изотопи 

радиоактивног гаса радона (Rn) и, 40К најважнији природни радионуклид ван ових серија. 

Од великог значаја је испитивање концентрације радона и јачине апсорбоване дозе гама 

зрачења у објектима у којима дуже време проводе деца и млађа популација. Због сезонских 

варијација концентрација радона, практикује се јесење и пролећно мерење радона у 

стамбеним и пословним објектима. 

Осим природних радиоизотопа у атмосфери, води и тлу се могу наћи и неки 

радионуклиди који су настали након људских (технолошких активности). Од вештачких 

радиоактивних елемената обично се 137Cs може наћи у земљишту (хаварија нуклеарног 

објекта у Чернобилу донела је велику количину различитих радиоизотопа. Оно што је 

данас нарочито значајно је 3,8x1016Bq 137Cs од чега је 10 % доспело на тадашњу СФРЈ). 

Модификовани природни извори радиоактивности примењују се и у војне сврхе ( пр. 

бомбардовање наше земње осиромашеним уранијумом). 

Од посебног је значаја утврдити садржај радиоактивних материја у храни која је 

често ван контроле и продаје се на отвореним тржним центрима. 

Земњиште у близини депоније, дивљих депонија и сметлишта може бити 

потенцијално контаминирано радионуклидима. 

Такође је садржај радионуклида у грађевинском материјалу од великог значаја, како 

са становиштва гама дозе коју ће примити становништво, тако и због ризика од удисања 

радона. 

Радионуклиди се из животне средине преко сложених ланаца преносе у 

прехрамбене производе и до човека. 

Мониторинг земљишта  спроводи се у пролећној и јесењој сезони због годишњих 

варијација атмосферских параметара који могу утицати на концентрацију радионуклида. 

Мониторинг хране не зависи од сезоне, па се може спровести континуирано током године. 

Мерења масене активности радионуклида у земљишту и у животној средини за 2016/2017. 

годину вршио је Завод за здравствену заштиту радника “Ниш”. 

У пролећном периоду 2017. године (мај-јуни 2017. год) обрађено је 25 узорака 

земљишта са територије града Ниша. Са свих планираних локација је земљиште 

узорковано и према акредитованој методи и у лабораторији испитано. Узорковање је 

рађено на терену тако што је површинско земљиште, до дубине 10 cm, паковано у кесе за 

узорковање са попуњеним обрасцем, који садржи ознаку и назив локације, датум 

узорковања и GPS координате узете са места узорковања. 

Мерење садржаја радионуклида рађено је на 

еталонираном гамаспектрометру са   детектором од 

хиперчистог германијума, релативне ефикасности 

25%, произвођача Canberra, USA уз коришћење 

софтверског пакета Genie  2000. 

Одређене су масене активности 6 радионуклида 

у узорцимa, и то: 40K, 226Ra, 232Th, 137Cs, 238U и 

235U. Такође је измерена и јачина амбијенталног 

еквивалента дозе на свакој задатој локацији. Узорци 

земљишта су подведени под јединствени назив: у 

близини саобраћајница, индустријских објеката и 

грађевинско земљиште. 
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Географска ширина и дужина К-40 Ra Th- Cs- U-238 

U
-2

3
5

 1
3

7
 

1 

М
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д
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ађ
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м
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и

ш
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N 43 o 19 ' 21.3 '' E 21 o 54 ' 45.11 '' 337.0 13.5 17.0 0.0 50.8 0.0 

2 N 43 o 19 ' 9.22 '' E 21 o 54 ' 37.28 '' 447.0 20.8 29.0 2.7 33.3 3.8 

3 N 43 o 19 ' 5.66 '' E 21 o 56 ' 11.00 '' 426.0 17.6 24.6 0.9 72.7 3.4 

4 N 43 o 19 ' 28.2 '' E 21 o 54 ' 51.74 '' 403.0 21.2 24.2 2.3 21.0 3.2 

5 N 43 o 19 ' 26.5 '' E 21 o 54 ' 30.00 '' 374.0 17.4 19.8 4.1 37.6 3.3 

6 

Ц
р

ве
н

и
 К

р
ст

 

N 43 o 20 ' 58.4 '' E 21 o 48 ' 47.85 '' 432.0 16.7 24.4 3.6 84.2 1.7 

7 N 43 o 21 ' 39.1 '' E 21 o 50 ' 45.41 '' 287.0 14.8 17.8 1.8 43.0 1.8 

8 N 43 o 25 ' 19.0 '' E 21 o 47 ' 14.63 '' 427.0 14.7 28.1 17.3 41.0 2.2 

9 N 43 o 20 ' 25.3 '' E 21 o 51 ' 50.02 '' 319.0 15.5 21.3 1.8 53.2 2.2 

10 N 42 o 20 ' 18.6 '' E 21 o 51 ' 54.25 '' 514.0 21.3 37.0 5.4 74.2 3.2 

11 

П
ал

и
л

ул
а

 

N 43 o 18 ' 49.8 '' E 21 o 52 ' 46.26 '' 306.0 14.8 19.6 3.3 28.8 1.7 

12 N 43 o 18 ' 54.3 '' E 21 o 52 ' 58.84 '' 409.0 28.0 25.0 6.5 58.1 4.9 

13 N 43 o 18 ' 41.1 '' E 21 o 54 ' 40.71 '' 418.0 18.5 21.9 3.8 55.2 2.6 

14 N 43 o 18 ' 44.7 '' E 21 o 47 ' 25.59 '' 427.0 19.7 22.5 3.1 50.3 3.5 

15 N 43 o 19 ' 6.64 '' E 21 o 47 ' 25.59 '' 304.0 14.6 16.0 0.0 47.6 1.6 

16 

П
ан

те
л

е
ј 

N 43 o 19 ' 40.4 '' E 22 o 1 ' 23.49 '' 368.0 16.0 21.6 1.2 18.0 2.6 

17 N 43 o 19 ' 43.5 '' E 21 o 54 ' 24.71 '' 468.0 21.0 31.4 11.2 84.0 3.4 
18 N 43 o 20 ' 33.2 '' E 21 o 55 ' 12.77 '' 431.0 16.5 33.2 2.3 96.0 2.8 

19 N 43 o 21 ' 27.3 '' E 21 o 57 ' 2.31 '' 433.0 18.7 21.0 3.9 106.0 2.7 

20 N 43 o 19 ' 44.0 '' E 21 o 54 ' 41.58 '' 507.0 23.6 29.0 6.8 51.3 3.7 

21 

Н
и

ш
ка

 Б
ањ

а
 

N 43 o 17 ' 42.4 '' E 21 o 58 ' 54.85 '' 476.0 17.7 25.1 4.2 129.0 3.5 

22 N 43 o 18 ' 20.2 '' E 22 o 0 ' 2.10 '' 409.0 18.4 23.4 1.1 47.0 2.0 

23 N 43 o 18 ' 3.67 '' E 21 o 58 ' 59.79 '' 509.0 22.3 32.0 7.5 10.5 3.0 

24 N 43 o 17 ' 48.1 '' E 21 o 59 ' 53.60 '' 511.0 38.3 31.5 3.8 40.2 6.8 

25 N 43 o 17 ' 50.5 '' E 21 o 59 ' 54.23 '' 482.0 47.0 28.2 1.0 47.5 6.7 

26 

М
е

д
и

ја
н

а
 N 43 o 19 ' 17.4 '' E 21 o 55 ' 6.93 '' 427.0 24.0 34.0 2.3 0.0 0.0 

27 N 43 o 19 ' 16.2 '' E 21 o 56 ' 10.81 '' 466.0 20.0 32.0 1.2 0.0 0.0 

28 N 43 o 18 ' 50.5 '' E 21 o 54 ' 57.81 '' 420.0 23.0 30.0 0.0 44.0 0.0 

29 N 43 o 19 ' 4.55 '' E 21 o 53 ' 27.44 '' 323.0 18.0 27.0 6.5 21.0 0.0 
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30 N 43 o 18 ' 52.6 '' E 21 o 54 ' 25.53 '' 383.0 15.0 28.0 8.2 0.0 0.0 

31 
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N 43 o 19 ' 11.1 '' E 21 o 52 ' 54.92 '' 218.0 89.0 28.0 2.1 70.0 2.0 

32 N 43 o 20 ' 4.09 '' E 21 o 53 ' 28.22 '' 460.0 23.0 34.0 1.3 42.0 0.0 

33 N 43 o 24 ' 4.55 '' E 21 o 48 ' 19.71 '' 460.0 19.0 34.0 10.6 0.0 0.0 

34 N 43 o 20 ' 40.4 '' E 21 o 52 ' 1.88 '' 539.0 23.0 37.0 0.0 24.0 0.0 

35 N 43 o 20 ' 41.0 '' E 21 o 52 ' 1.23 '' 188.0 15.0 11.0 0.0 52.0 2.0 

36 
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N 43 o 18 ' 12.6 '' E 21 o 55 ' 24.09 '' 373.0 17.0 23.0 0.0 137.0 4.0 

37 N 43 o 17 ' 48.2 '' E 21 o 53 ' 50.14 '' 373.0 21.0 30.0 6.0 35.0 0.0 
38 N 43 o 19 ' 3.14 '' E 21 o 50 ' 12.53 '' 353.0 16.0 21.0 0.5 0.0 0.0 

39 N 43 o 17 ' 22.3 '' E 21 o 52 ' 59.01 '' 410.0 25.0 40.0 3.7 35.0 0.0 

40 N 43 o 18 ' 48.4 '' E 21 o 47 ' 46.54 '' 477.0 23.0 29.0 2.2 56.0 0.0 

41 

П
ан

те
л

е
ј 

N 43 o 20 ' 7.22 '' E 21 o 56 ' 12.36 '' 94.0 15.0 6.2 0.7 84.0 0.0 

42 N 43 o 20 ' 6.55 '' E 21 o 56 ' 12.06 '' 298.0 16.0 20.0 0.8 31.0 0.0 

43 N 43 o 22 ' 10.6 '' E 21 o 59 ' 18.15 '' 183.0 13.0 12.0 0.9 82.0 1.6 

44 N 43 o 19 ' 45.0 '' E 21 o 54 ' 28.53 '' 405.0 18.0 30.0 9.0 85.0 0.0 

45 N 43 o 21 ' 14.9 '' E 21 o 56 ' 42.82 '' 451.0 16.0 23.0 1.5 40.0 0.0 

46 

Н
и

ш
ка

 Б
ањ

а
 

N 43 o 18 ' 10.7 '' E 22 o 2 ' 36.61 '' 287.0 21.0 16.0 0.5 31.0 0.0 

47 N 43 o 17 ' 35.5 '' E 22 o 0 ' 21.53 '' 349.0 91.0 30.0 1.0 0.0 0.0 

48 N 43 o 17 ' 35.5 '' E 22 o 0 ' 27.99 '' 391.0 90.0 30.0 4.7 0.0 0.0 

49 N 43 o 18 ' 9.09 '' E 21 o 58 ' 32.43 '' 481.0 21.0 34.0 0.0 89.0 3.0 

50 N 43 o 17 ' 51.0 '' E 21 o 59 ' 51.30 '' 404.0 52.0 31.0 2.4 0.0 0.0 
 

 

Табела 1: МАСЕНА АКТИВНОСТ РАДИОНУКЛИДА У УЗОРЦИМА ЗЕМЉИШТА 

ЗА  ПЕРИОД ПРОЛЕЋЕ 2017. ГОДИНЕ,  изражена у [Bq/kg] 

ЗЕМЉИШТЕ 
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40
К 

226
Ra 

232
Th 

137
Cs 

238
U 

235

U 

мин мах 
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мин 

У близини 

саобраћајница, 

индустријских 

објеката и 

грађевинског 

земљишта 

25 94,0 539,0 368,5 13,0 91,0 29,0 6,2 40,0 26,8 0,5 10,6 3,3 21,0 137,0 56,4 1,6 
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Табеларни приказ минималних, максималних и средњих вредности за 6 испитиваних 

радионуклида за све узорке 

 

 

Табеларни приказ минималних, максималних и средњих  вредности радионуклида, према 

Градским општинама, на којима се узорковало земљиште 

 

 

 

 

 

 

Табела 2: МАСЕНА АКТИВНОСТ РАДИОНУКЛИДА У УЗОРЦИМА ЗЕМЉИШТА 

ЗА  ПЕРИОД ПРОЛЕЋЕ 2017. ГОДИНЕ,  изражена у [Bq/kg] 

ГРАДСКА 

ОПШТИНА 

Б
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.у
зо
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а
 

40
К 

226
Ra 

232
Th 

137
Cs 

238
U 

235
U 
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Медијана 5 323,0 466,0 403,8 15,0 24,0 20,0 27,0 34,0 30,2 1,2 8,2 3,6 21,0 44,0 13,0 - - - 

Пантелеј 5 94,0 451,0 286,2 13,0 18,0 15,6 6,2 30,0 18,2 0,7 9,0 2,6 31,0 85,0 64,4 1,6 1,6 0,3 

Палилула 5 353,0 477,0 397,2 16,0 25,0 20,4 21,0 40,0 28,6 0,5 6,0 2,5 35,0 137,0 52,6 4,0 4,0 0,8 

Црвени 

Крст 
5 188,0 539,0 373,0 15,0 89,0 33,8 11,0 37,0 28,8 1,3 10,6 2,8 24,0 70,0 37,6 2,0 2,0 0,8 

Нишка 

Бања 
5 287,0 481,0 382,4 21,0 91,0 55,0 16,0 34,0 28,2 0,5 4,7 1,7 31,0 89,0 24,0 3,0 3,0 0,6 
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Приказ расподеле активности сваког од  6 радионуклида у односу на укупни број 

узорака (25) из овог истраживања. 

 

Слика 1. Расподела активности радионуклида 
40

K 

 

 
 

 

Слика 2. Расподела активности радионуклида 
226

Ra 
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Слика 3. Расподела активности радионуклида 
232

Th 

 

 
 

 

Слика 4. Расподела активности радионуклида 
137

Cs 
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Слика 5. Расподела активности радионуклида 
238

U 

 

 
 

 

Слика 6. Расподела активности радионуклида 
235

U 

 

 
 

Резултати мерења радиоактивности у свим мереним узоркцима показују присуство 

природних радионуклида у својим нормалним врeдностима и дугоживећих радионуклида 

вештачког порекла у значајно ниским нивоима. Ово земљиште није контаминирано 

радиоактивним материјама и нема радијационог ризика по здравље људи. Није потребно 

предузимати мере заштите. 
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Билтен садржи податке преузете из извештаја : 

 

 Институт за јавно здравље Ниш, центар за хигијену и хуману екологију 

Bulevar dr Zorana Đinđića 50 

018/4226-448, 4226-384; Tel/faks: 018/4233-587; 

e-mail: higijena@izjz-nis.org.rs 

 

 ИНСТИТУТ ВАТРОГАС д.о.о.Нови Сад 

Булевар војводе Степе бр. 66 

+381 21/6403-181 

ivg@institutvatrogas.co.rs 

 

 ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА „НИШ” 

Служба за медицину рада, Одељење за заштиту од зрачења 

Војислава Илића бб 

(018) 4576-148; 232-801; факс: 4576-149 
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