
 
      
  

Већу Департмана последипломских студија 
 

На 49. седници Већа департмана последипломских студија Факултета за примењену екологију 

Футура, одржаној 8. марта 2018. године, формирана је  Комисија за оцену, писање Извештаја и 

јавну одбрану израђеног мастер рада кандидатa Јована Петровића, под насловом 
„Осматрање, праћење и анализа режима леда на Дунаву током зиме 2016/17 године“,  у 
саставу:  др Борис Вакањац, ментор, ванредни професор Факултета за примењену екологију 
Футура и др Драган М. Марковић, редовни професор Факултета за примењену екологију Футура.  

Комисија, након читања , подноси Већу следећи   

 

 
И  З  В  Е  Ш  Т  А  Ј 

 
 
САДРЖАЈ  МАСТЕР  РАДА 
 
Мастер рад кандидата Јована Петровића, који садржи 55 страна куцаног текста,  
структуриран је на следећи начин: Увод, Поглавља: Осматрања ледених појава у току зиме 
2017 године, Анализа података о параметрима зимског режима, Предузете активности у 
одбрани од леда у 2017 години, Осврт на зиме 2011/12 и 1984/85 године, Анализа података о 
параметрима зимског режима, Предузете активности на одбрани од леда у 2012 години, 
Компаративна анализа ледених појава и предузетих мера одбране од леда на Дунаву и 
притокама1984/85 и 2011/12 године, Компаративна анализа ледених појава и предузетих мера 
одбране од леда на Дунаву и притокама1984/85, 2011/12 и 2016/17 године, Специфични 
проблеми са ледом у току зиме 2016/17 године, Закључак и Литература. 
     
 
АНАЛИЗА МАСТЕР РАДА 
 

У Уводним разматрањима  кандитат указије да последње оштре зиме, са озбиљнијим 
проблемима са ледом на рекама у Србији, забележене су 1984/85.и 2011/12. године. Поредећи 
наведене зимске периоде са зимом 2016/17.може се уочити одређени степен аналогије, са 
аспекта дужине периода ледених појава и мера одбране од леда. Отуда је од посебног интереса 
компаративна анализа режима леда и искустава у одбрани од леда у ова три периода, јер се на 
основу ње могу дефинисати одређене смернице за будуће активности у организацији и 
технологији одбране од леда на Дунаву. 
 

У оквиру поглавља Осматрања ледених појава у току зиме 2017 године постигнут је 
релативно висок степен репрезентативности података о просторно-временском развоју ледених 
појава дуж Дунава и притока.При томе су регистрована стања леда (ледоход - ледостај) на 
појединим локалитетима, као и проценат покривености водене површине леденим формацијама. 
 

У поглављу Анализа података о параметрима зимског режима кандидат приказује графиконе 
осцилација температура на низу позиција (мерних места) и даје анализа стања леда и развоја 
ледених појава на рекама Тиса, сава, Велика Морава, затим степен критичности леда са аспекта 
одбране од поплава и оцене дугорочне и краткорочне прогнозе леда. 
. 



У поглављу Предузете активности на одбрани од леда у 2017 години се даје анализа 
перманентно осматрање и праћење свих параметара режима леда на Дунаву и притокама, 
примена мера одбране од леда, у складу са расположивим средствима и координација свих 
активности дуж српског сектора Дунава. Такође се даје приказ Организација одбране од леда на 
Дунаву и притокама, Активности ледоломаца у јануару и фебруару 2016/17.године, Активности 
ледоломаца на сектору Дунава од Новог Сада до Београда и активности других пловила. 
 
У поглављу Осврт на зиме 2011/12 и 1984/85 године кандидат објашњава каратеристике 
периоде ниских температура и карактеристика леда у тим периодима. 
 
У поглављу Анализа података о параметрима зимског режима се обрађују услови 
метеоролошкие и хидролошке ситуације са нализама параметара графички приказаних на више 
река. Такође у поглављу је обрађена анализа стања леда и развоја ледених појава на више река 
као и оцена дугорочних и краткорочних прогноза леда. Проучаване реке су Дунав, сава, Тиса, 
Велика Морава и дати су генерални трендови мањих водотокова.  
 
У поглављу Предузете активности на одбрани од леда у 2012 години  су приказане 
стандардне мере контроле режима леда: перманентно осматрање и праћење свих параметара 
режима леда на Дунаву и притокама, примена мера одбране од леда, у складу са средствима и 
координација свих активности дуж српског сектора Дунава. такође детаљно су објашњени: 
Организација одбране од леда на Дунаву и притокама, Активности ледоломацау фебруару 2012. 
године са приказом Активности ледоломаца на сектору Дунава од заједничког интереса са 
Мађарском, Активности ледоломаца у акумулацији ХЕ „Ђердап 1“, „Ледоломци“ на Сави. На крају 
поглавља дат је осврт на ефикасност примењених мера. 
 
У поглављу Компаративна анализа ледених појава и предузетих мера одбране од леда на 
Дунаву и притокама1984/85 и 2011/12 године закључено је да је зима 1984/85.била знатно 
хладнија од 2011/12. године. Међутим, ако се узму у обзир два раздвојена хладна таласа 1984/85, 
онда разлике двеју зима нису толико велике. У првом таласу, са већим интензитетом ледених 

појава и ледостајем на Горњем Дунаву, вредности Σ(–θ) су биле од 200-250C. Приказане су  
Мере одбране од леда 1985 године, на сектору од мађарске границе до Београда,  Активности 
ледоломаца на ђердапском сектору, у току зиме 1985.године, Упоређења организације одбране 
од леда 1984/85.и 2011/12 године, Упоређење мера одбране од леда и активности ледоломаца 
1984/85.и 2011/12 године. Указано је да активности ледоломаца су биле углавном превентивне, 
односно они су били благовремено постављени на унапред дефинисаним локацијама. Због 
повољног развоја хидрометеоролошке ситуације, активности мађарски ледоломаца су биле врло 
ограничене и просторно и временски. На ђердапском сектору је ледоломац покренут тек у 
завршној фази ледених појава, али не ради заштите од ледених поплава. 
 
У поглављу Компаративна анализа ледених појава и предузетих мера одбране од леда на 
Дунаву и притокама1984/85, 2011/12 и 2016/17 године указује се да зимски периоди 1984/85, 
2011/12. и2016/17. године представљају најхладније у последњих 50 година. Све три зиме 
спадају у категорију изузетно хладних зима, према критеријуму суме негативних температура 
ваздуха. Генералне карактеристике зимских периода 1984/85, 2011/12. и2016/17. године се 
знатно разликују: зима 1984/85. је обухватала два раздвојена хладна таласа, док су зиме 
2011/12. и 2016/17. године имале само један, концентрисани хладни талас. Суме негативних 
температура ваздуха су 1984/85. биле знатно више него 2011/12. и 2016/17. године, што се 

одразило на трајање и интензитет ледених појава (али ипак не у односу (-), због раздвајања 
хладних таласа).Што се тиче сума негативних температура ваздуха, у току зиме 1984/85. године 
хладан период је трајао од краја децембра до почетка марта и на метеоролошким станицама су 

регистроване вредности (-) веће од -320C. С друге стране, у току зимa 2011/12. и2016/17. 
године, дуж тока Дунава забележен је само један хладни период у току јануара и фебруара. Зима 
2016/17. године је била интензивнија на Горњем Дунаву у односу на зиму 2011/12. године, а 
слабија у зони Неготина. Такође се детаљно приказује:  Упоређење ледених појава на Дунаву и 
притокама, Упоређење примењених мера одбране од леда са приказом - Оперативне одбране 
од леда 1984/85. се састојала у примени великог броја ледоломаца, Активности ледоломаца 
2011/12 и Активности ледоломаца током зиме 2016/17 
 



У поглављу Специфични проблеми са ледом у току зиме 2016/17 године  се, пре свега, 
односи на оштећења објеката при обалама услед покретања леда. Оваквих проблема није било 
раније јер у прошлости није било тако развијене инфраструктуре у приобалним зонама Дунава 
(и Саве). Велики број речних марина и сплавова су продукт савременог доба, што је позитивна 
чињеница, у склопу општег урбаног развоја. Међутим, искуства у току зиме 2011/12. и 2016/17. 
године показују рањивост приобалне инфраструктуре у периоду леда. Регистровани су проблеми 
са одношењем или оштећењем већег броја пловила (углавном чамаца) из марина у Земуну и 
Београду, при наиласку већих маса леда са узводног сектора. Такође је страдао известан број 
приобалних сплавова, са угоститељским објектима. Покретање леда 14. јануара 2017. године је 
довело до оштећења пристаништа у Апатину, као и марине „4.јул“ у Београду (слике 74 и 75), 
када је уништено и неколико сплавова. На крају поглавља се анализира 2017 година. 

 

У Закључаку се наглашава да је допринос овог рада  је стварање могућности да се и пре појава 
великих количина леда унапред дефинишу очекивана критична места,превентивно и 
правовремено дејствује на њима зарад спречавања формирања ледених баријеракоје за 
последицу имају изливање воде из корита, као и угрожавање мостовских конструкција и других 
објеката на води таложењем и кретањем великих количина леда. 

 
 

З    А    К    Љ    У    Ч    А    К 
 

На основу презентованог садржаја мастер рада може се констатовати да је кандидат  одабрао 
актуелан научно-стручни проблем, који је систематично и детаљно сагледо, указавши да подаци 
добијени осматрањем и праћењем леда 2016/17 као и претходних година су искоришћени за 
добијање комплетније слике насталих услова при формирању леда и ледених појава као и 
њиховој употреби у планирању одбране од леда у будућности. 

Сам допринос овог рада  је стварање могућности да се и пре појава великих количина леда 
унапред дефинишу очекивана критична места,превентивно и правовремено дејствује на њима 
зарад спречавања формирања ледених баријеракоје за последицу имају изливање воде из 
корита, као и угрожавање мостовских конструкција и других објеката на води таложењем и 
кретањем великих количина леда. 
. 
 
На основу изнетог, Комисија предлаже Већу Департмана последипломских студија Факултета за 
примењену екологију Футура да се Извештај о мастер раду кандидата Јована Петровића, под 
насловом „Осматрање, праћење и анализа режима леда на Дунаву током зиме 2016/17 
године“, УСВОЈИ  и кандидату ОДОБРИ ЈАВНА ОДБРАНА.  
 
У Београду, 19. јуна 2018. године 

               К   О   М   И   С   И   Ј   А :  
 

1.  проф. др Борис Вакањац,  ментор, 
Факултет за примењену екологију Футура, 

 Универзитет Сингидунум, Београд 
 

________________________________ 
 

2.  проф. др Драган М. Марковић,    
Факултет за примењену екологију Футура, 

 Универзитет Сингидунум, Београд 
 

________________________________ 
 


