
На основу члана 7 Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине 
града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', бр.53/09) и члана 39 Пословника о раду 
Градског већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр.101/08, 4/09 и 58/09),  

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној дана 07.05.2010. године, доноси 
 
 
 

ПРОГРАМ ПРАЋЕЊА АКТИВНОСТИ РАДИОНУКЛИДА У ЗЕМЉИШТУ  И У 
ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ЗА 2010/2011. ГОДИНУ 

 
 

 I - ОСНОВЕ ПРОГРАМА 
 Радионуклид јесте нуклид односно атом 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 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 (Ra). 
 Од највећег 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. 
 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, дивњих 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. 
 
 II - ЦИЉ ПРОГРАМА 
 
 Мониторинг радиоактивности јесте скуп мерења, обраде и интерпретација 
резултата мерења радијационих и других параметара ради процене  нивоа и контроле 
излагања становништва. 
 Програм обухвата гама – спектрометријско одређивање концентрација 
активности радионуклида у пољопривредном и непољопривредном земљишту, у 
узорцима хране, радона у објектима школских  и предшколских установа и земљишта 
из дворишта ових установа, а у циљу добијања резултата и спровођења потребних мера.  
 Мониторинг земљишта је најбоље спровести 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. 
 У узорцима земљишта би се испитивала масена активност следећих 
радионуклида: 226 Ra, 40 K, 232 Th  и 137Cs. 
 У узорцима хране  - кртоласте биљке (бели и црни лук, шаргарепа, кромпир, 
ротквице), зељасте биљке (купус, зелена салата, спанаћ) и бобичасто воће (вишња, 
јагода, малина, купина, грожђе), као и у меду, испитивала би се масена активност 
радионуклида 40К и 137Cs. 
 Мерења концентрације радона у објектима за боравак деце и у тржном центру -
подземни пролаз, служиће за картографско мапирање концентрације радона и могу 
послужити за епидемиолошку процену ризика обољевања.  
 Концентрација активности радионуклида у узорцима из животне средине 
одређује се методом нискофонске гама – спектрометрије. 
 

III – ОБИМ ПОСЛОВА И ЛОКАЦИЈЕ НА КОЈИМА ЋЕ СЕ ВРШИТИ 
УЗОРКОВАЊЕ И ИСПИТИВАЊЕ: 

 
Табела: 

 
Ред. бр. Врста мерења и локације  Број узорака 

1. 

- узорковање и гамаспектрометријско 
испитивање садржаја радионуклида 
пољопривредног земљишта у 
близини саобраћајница (по 4 локације 
за сваку општину - 20 јесен + 20 
пролеће) 
- узорковање сезонског воћа и поврћа 
са истих локација (20 јесен + 20 
пролеће) 

земљиште 40 
 
 
 
 
 

40 

2. 
узорковање и гамаспектрометријско 
испитивање садржаја радионуклида 
узорака прехрамбених производа. 

 10 

3. 

- мерење концентрације радона 222Rn, 
220Rn и брзине апсорбоване дозе за 
предшколске и школске објекте. 
- узорковање земљишта из дворишта 
ових објеката и гамаспектрометријско 
испитивање садржаја радионуклида. 
(15 узорака јесен + 15 пролеће) 

 
радон  

 
 
 
 

земљиште 
 

 
30 
 
 
 
 

30 

4. 

узорковање и гамаспектрометријско 
испитивање садржаја радионуклида 
земљишта узетог из околине дивљих 
депонија са мерењем јачине 
апсорбоване гама дозе у околини. 

земљиште 10 

5. 

мерење концентрације радона у 
подземном пролазу у центру Града 
Ниша, са мерењем брзине 
апсорбоване дозе, на 5 мерних места 
(5 јесен + 5 пролеће) 

радон 10 



 
.  
 
Узорковање и анализа резултата ће се вршити у периоду пролеће – лето  и у 
јесењем периоду. 

 
IV - ИЗВЕШТАВАЊЕ О РЕЗУЛТАТИМА  МЕРЕЊА  
 
Овлашћена организација је у обавези да приликом достављања извештаја опише 

методологију узорковања, мерну опрему и методологију обраде података. Резултати ће 
бити приказани табеларно, графички и текстуално објашњени, са закључком о стању на 
локацијама  које су утврђене Програмом и узорцима који се анализирају. Тумачење 
резултата испитивања вршиће се у складу са важећом законском регулативом. 

 
 V - МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 
 
 Реализација Програма испитивања активности радионуклида у земљишту и у 
животној средини на територији града Ниша за 2010. годину обухвата две фазе: 
 

I фаза – Доношење  Програма испитивања активности радионуклида у земљишту 
и у животној средини на територији града Ниша за 2010. годину од стране 
Градског већа града Ниша, 
 
II фаза – Избор организације за реализацију Програма и потписивање уговора. 
 
III фаза - Реализација Програма од стране изабране овлашћене стручне 
организације 

 
 VI - ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 
  
 Програм испитивања активности радионуклида у земљишту и у животној 
средини на територији града Ниша за 2010. годину финансираће се из средстава (део), 
предвиђених Одлуком о буџету за 2010. годину  из средстава буџетског фонда за 
заштиту животне средине ("Службени лист града Ниша", бр.90/09), раздео 3; глава 3.8.; 
функција 560;  позиција 207, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у 
износу 1.500.000,00 од укупно намењене апроприације у износу од 46.000.000,00 
динара. 
 

Програм објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 Број: 501-17/2010-03 

У Нишу, 07.05.2010. године 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

Председник  
 
  мр Милош Симоновић 

 


