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1. УВОД 

 

Проблеми очувања животне средине у целом свету свакога дана добијају на 

значају. Глобално загревање, природне катастрофе попут земљотреса, вулкана, 

поплава и цунамија на почетку 21. века у великој мери утичу на квалитет живота 

људи и угрожавају опстанак великог броја живих бића на читавој планети.  

Утицај човека и загађење које он својим деловањем изазива представља 

засебан проблем, а питања очувања и унапређења животне средине су у тесној 

вези са предузимањем безбедносних мера да до даљег загађења околине више не 

долази. 

У нашој земљи постоји више еколошких црних тачака, односно насеља где је 

као последица загађења угрожено здравље и општа безбедност становника. 

Повећан број оболелих, међу којима и деца, од разних малигних болести, као и 

отежани услови рада у местима која су презасићена запаљивим, експлозивним и 

отровним материјама, указују и на потребу специфичних мера безбедности и 

заштите на раду. 

Град Панчево је засигурно једно од таквих места, где се као један од 

многобројних загађивача ваздуха, вода и земљишта како у самом граду, тако и у 

његовој околини, издваја „ХИП Петрохемија“, као највећи произвођач 

петрохемијских производа у Републици Србији. 

Постојећи подаци о загађености земљишта, ваздуха, површинских и 

подземних вода су алармантни, те је неопходно указати на факторе који доприносе 

загађењу животне средине у овом граду, као и начинима на које се могу 

контролисати и редуковати.  

Обзиром да се овај проблем није јавио јуче, него постоји већ неко време, 

потребне су опсежне припреме за предузимање акција санације животне средине, 

и смањење дугорочних последица по живот и здравље становника града Панчева, 

што повлачи за собом и велика улагања. 

И ако се чине одређени напори како би се ситуација у овом граду поправила, 

то још увек није довољно за целокупно смањење штетних утицаја ХИП Петрохемије 

на животну средину. Како би се проблем загађења потпуно искоренио, мора се 

приступити изради јединствене и целовите стратегије очувања животне средине, 

како би се дефинисале обавезе и одговорности загађивача. 

Нездрава и озбиљно загађена животна средина у овом граду је показала да 

мониторинг систем, и ако веома значајан са стране раног упозорења и анализе 

загађења, није довољан како би се загађењу у граду Панчеву стало на пут. 

За хемијску индустрију је карактеристично загађивање ваздуха, воде, 
земљишта, што укључује и насељена места. Најприсутнија је емисија 
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сумпордиоксида, азотних оксида, угљен диоксида, као и испуштање флуоро-
карбона и других халогена који имају негативни ефекат на стратосферски озонски 
омотач. Ваздух је загађен и бензолом, азбестом, кадмијумом и радоном, који се 
преносе путем ваздуха.  

 
Најалармантнији проблеми су пораст нивоа киселости падавина, деградација 

шумских ресурса и закисељавање земљишта и вода. Земљиште се из 
индустријских извора угрожава директно и индиректно, преко загађеног ваздуха или 
вода. Тешки метали су најопаснији извор загађења јер се дуго задржавају у 
површинском слоју земљишта.  

 
Загађујуће матрије могу пореметити еколошку равнотежу, јер деградирањем 

животне средине, стварају се неповољни услови за опстанак животних заједница.  
 
Какве и колике ефекте ће имати одређене загађујуће материје у животној 

средини зависи од три фактора: хемијске природе, концентрације загађујућих 
материја, и дуготрајности загађујућих материја.1 

 
Први фактор показује колико је загађујућа материја активна и шкодљива за 

специфичне врсте живих организама. Други показује количину загађујићих материја 
по јединици обима ваздуха, воде, земљишта. Трећи фактор показује колико дуго 
загађујуће материје остају у ваздуху, води, земљишту. Веома важна информација 
за пројектовање превентивне заштите животне средине јесте да ли се загађујуће 
материје кумулирају током времена или нестају путем трансформације у безопасне 
материје одмах након емитовања (пример је угљен диоксид који није кумулативна 
материја, али је због прекомерне емисије у атмосферу проузроковао низ глобалних 
проблема у животној средини). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1Филиповић Д.„ Индустријски удеси као ризик у животној средини, Географски факултет, 
Универзитет у Београду 
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1.1. Последице хемијске индустрије на животну средину 
 

Хемијска индустрија је један од основних темеља светске економије. Држава 

се не може самостално развијати без сопствене хемијске индустрије јер је она 

предуслов за настанак и развој осталих индустријских грана и делатности.  

 Данас се у великим количинама производе лекови, моторна горива, 

вештачка ђубрива, као и многи други производи без којих је модеран живот 

незамислив.  

Највећи напредак је забележен у индустрији хлора, сумпорне киселине и 

пластичних маса, а најуспешнији период развоја за нашу земљу су биле 70/80-те 

године прошлог века.  

Поред бројних позитивних постоје и многе негативне последице које 

представљају сталне потенцијалне опасности, између осталог и за настанак 

хемијских акцидената.  

Убрзани развој хемијске индустрије и технологије носе са собом велике 

ризике по здравље и живот људи, домаћих животиња и контаминацију животне 

средине, што захтева висок ниво хемијске културе сваког грађанина, бољу 

организацију и обуку надлежних органа ради предузимања потребних мера.  

Постојећа хемијска индустрија је углавном застарела, те стара постројења 

дају неквалитетне производе, не искоришћавају довољно сировине и имају мањи 

капацитет, што за последицу има више отровног и отпадног материјала и велике 

трошкове за санацију и мере заштите. 

Све очигледнија неспремност човека да контролише технолошке процесе 

доводи у опасност индустријске центре и њихове становнике. Еколошки проблеми 

који су повезани са непрекидним развојем хемијске индустрије су у узрочно-

последичној вези са настанком хемијских акцидената и немогућности да се изађе 

на крај са  узроцима и условима њихове појаве. Припремљеност субјеката за 

одговор на овакве ситуације није на задовољавајућем нивоу, те се морају 

обезбедити предуслови за безбедно коришћење опасних материја, и уважавање 

еколошких критеријума у развоју хемијске индустрије. 

Негативне последице развоја хемијске индустрије на животну средину су 

више него евидентне. Оне настају услед брзих процеса индустријализације и 

урбанизације уз одсуство свести о последицама таквог развоја по животну средину. 

Као најнегативнија последица јавља се загађивање ваздуха и штета која се 

наноси човеку, животињским и биљним врстама. Штетно дејство загађујућих 

супстанција ваздуха данас се у модерним градовима сматра чиниоцем који 

непрекидно испољава дејство на здравље људи. Неке загађујуће супстанце 
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доприносе разарању озонског омотача а друге доводе до настајања киселих киша 

и магле.  

Загађивање воде доприноси погоршању њеног физичко-хемијског и 

биолошког квалитета. До загађења великих површина земљишта може доћи и 

путем загађених вода и система за наводњавање.  

Поред тога постали смо сведоци бројних незгода - акцидената у хемијској 

индустрији и транспорту хемијских супстанци. До њих долази у случају 

елементарних катастрофа (земљотреса, поплава и др.), техничко-технолошки 

катастрофа (хаварија на производним системима, због људске грешке, различитих 

кварова, застоја, неисправности система итд.), ратних дејстава, односно, свих 

могућих врста незгода у саобраћају. У наведеним случајевима може доћи до 

испуштања знатне количине хемијских супстанција које дају одговарајуће 

једнократно, али високо или врло високо загађење животне средине.  

То загађење се временом може проширити, са последицама које трају кратко 

или веома дуго, у зависности од саме хемијске супстаниције, као и од 

метеоролошких и хидролошких карактеристика терена. При процени екотоксичног 

деловања хемијске супстанице на животну средину, треба имати у виду однос 

стварне концентрације хемијске супстаниције и ефекта, дужину задржавања у 

животној средини, као и то да ли остаје у свом изворном облику или подлеже 

процесима деградације - то зависи првенствено од физичко-хемијских 

карактеристика хемиске супстанције. 

Такође, у разматрање треба узети у обзир и ефекте које акцидентна 

испуштања опасних материја могу имати и кроз њихово акумулирање у биљкама, 

животињама или целокупном екосистему посматраног региона, а такође у 

разматрање треба узети и њихово могуће ширење и прекогранични утицај који се 

може јавити у оваквој ситуацији.  
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1.2. Појам опасних материја и њихов штетан утицај на животну 

средину 
 

Опасне и штетне материје2 су гасовите, течне или чврсте материје настале у 
процесу производње при употреби, промету, превозу, складиштењу и чувању и могу 
својим особинама и хемијским реакцијама угрозити живот и здравље људи, или 
животну средину, као и сировине од којих се производе опасне материје и отпаци 
ако имају особине тих материја. 

 
Конвенција бр. 170 о безбедном коришћењу хемијских средстава у процесу 

рада у члану 2. под термином „опасна хемијска средства“3 подразумева свако 
хемијско средство које је разврстано као опасно у складу са чланом 6. ове 
Конвенције, или ако постоје релевантне информације које указују на опасност овог 
средства.  

 
У Закону о безбедности и здрављу на раду, опасним материјама4 сматрају се 

експлозивне, запаљиве, оксидирајуће, отровне, гадне заразне, корозивне, 
канцерогене и радиоактивне материје утврђене стандардима и другим прописима 
које се користе, складиште или прозводе у процесу рада, као и материје чија 
својства могу да буду опасна по живот и здравље радника. 

 
Опасне материје могу проузроковати опасност по живот људи и животну 

средину када имају најмање једну од наведених опасних карактеристика: 
 

 токсичност,  

 оксидација,  

 експлозивност,  

 екотоксичност,  

 запаљивост,  

 самозапаљивост,  

 корозивност,  

 инфективност,  

 радиоактивност.5 
 

Последице које настају услед изложености опасним материјама могу бити: 
 

 Акутне - настају  као последица краткотрајне изложености (нпр. опекотине 
узроковане корозивним материјама, удисање токсичних гасова, иритација 
очију) и обично су одмах видљиве; 

                                                           
2Дефиниција из Европског споразума о међународном друмском превозу роба АДР и 
међународном железничком превозу роба РИД 
3Међународна организација рада усвојила је на 77. Заседању, 25. Јуна 1990.  
4Закон о безбедности и здрављу на раду, („Сл. гласник РС“, бр. 101/2005) 
5Радић, В., Опасне материје. Пан-пласт, Београд, 2011. 
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 Хроничне - настају као последица дуготрајне изложености која је често 
слабог интензитета, могу се манифествовати тек након много година, тешко 
их је предвидети и утврдити њихов узрок.6 
 
Према Европском споразуму о међународном транспорту опасних материја, 

оне су на основу њихових основних особина разврстане у девет класа. 
 

Класа 1. Експлозиви(6 класа/подгрупа) 
Класа 2. Опасни гасови 

Класа 2.1.  Запаљиве гасови 
Класа 2.2. Незапаљиви токсични гасови 
Класа 2.3. Токсични гасови 

Класа 3. Запаљиве течности 
Класа 4: Запаљиве чврсте материје, самозапаљиви материјали и супстанце које су 
опасне ако дођу у контакт са водом 

Класа 4.1.  Запаљиве чврсте материје 
Класа 4.2. Самозапаљиве материје 
Класа 4.3. Супстанце које у додиру са водом образују токсичне(отровне) 
или запаљиве гасове  

Класа 5: Оксидирајуће супстанце и органски пероксиди 
Класа 5.1. Оксидирајуће материје 
Класа 5.2. Органски пероксиди 

Класа 6: Токсичне и заразне супстанце 
Класа 6.1. Токсичне (отровне) супстанце 
Класа 6.2. Заразне (инфективне) супстанце 

Класа 7. Радиоактивне материје 
Класа 8. Корозивне супстанце 
Класа 9. Различити опасни материјали/производи, супстанце и организми.7 
 

Опасне материје у животну средину могу доспети нагло, и тада се испољава 
тренутно и видљиво дејство, или свакодневно у мањим количинама, а последице 
се јављају после више година у глобалној размери. Последице се огледају у виду 
великог броја оболелих, повређених, погинулих и уз велике материјалне штете. 
Имају и шире друштвене, социјалне, политичке импликације и прерастају у 
глобални проблем.  

 
Уколико се отпадне опасне материје бацају у речне екосистеме, такво 

загађење може уништити флору и фауну и загадити подземне воде, које велики број 
становника користи за пиће. Производе се и употребљавају неке опасне материје 
које због изузетне отровности или ширег утицаја на живе организме и животну 
средину могу да проузрокују последице катастрофалних размера, уколико би 
дошло до удеса. 

 

                                                           
6Радић, В., Опасне материје. Пан-пласт, Београд, 2011. 
7Стојановић Д., Превоз опасних материја и мере заштите, Београд, 1998 
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Еколошке последице се огледају у ремећењу природне равнотеже која је 
успостављена у екосистему, при чему може доћи до загађења ваздуха, мењања 
састава ваздуха. Може доћи до оштећења озонског омотача услед чега читавој 
планети прети изложеност штетним УВ зрацима. 

 
Неке опасне материје могу имати мутагено својство које може довести до 

промене генетског кода многих живих бића, стварајући генетско модификоване 
организме. 

 
Услед ослобађања киселих гасова може доћи до појаве киселих киша (које 

могу нарушити равнотежу водних екосистема, земљишта и биљних и животињских 
врста које живе у њима; могу нанети озбиљне последице биљном покривачу, али и 
материјалним добрима и заштићеним природним добрима и културној баштини; 
проблем киселих киша је међународних димензија јер се загађујуће супстанце 
захваћене ваздушним струјањима за веома кратко време преносе преко многих 
државних граница). 

 
Неке од ослобођених хемикалија могу бити гасови стаклене баште што 

доводи до повећања просечне годишње температуре на земљи. Опасност постоји 
и ако се истовремено ослободе више материја, које се могу трансформисати у нове 
хемикалије чије ће дејство бити непознато. Све ово може довести до тога да 
деградирано подручје постане непогодно за живот многих биљних и животињских 
врста. 

 
Услед загађивања неке од сфера животне средине углавном долази до 

хроничних тровања, која могу настати услед загађености ваздуха, воде за пиће и 
животних намирница. Опасна материја може променити укупну количину живих 
организама у екосистему, допринети смањивању репродукције и раста.  

 
Човек производи, користи и врши транспорт великог броја опасних материја, 

да би омогућио бржи развој и задовољење својих потреба, па постоји стална 
потенцијална опасност од њиховог неконтролисаног разливања и загађивања, а и 
знатно ширег подручја, пожара, експлозија и др. Индустријски објекти у којима се 
производе опасне материје налазе се често у близини насељених места и већих 
саобраћајница, па се становништво мора заштитити од могућих удеса. 

 
Друштвено-економски развој неминовно је праћен појавама угрожавања и 

деградације животне средине. У свету се сваког дана дешавају удеси различитог 
порекла, а најчешће због неконтролисаног разливања, паљења или експлозије 
хемијских материја. 

 
Наша земља у степену технолошког развоја заостаје у односу на високо 

развијене земље Европе и света, а пристуство „прљавих технологија“ представља 
потенцијалну опасност за живот и здравље људи. Али без обзира на степен 
технолошког развоја и друштвеног развитка, ни једна земља не може да занемари 
опасност од удеса опасним материјама. 
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Србија као раскрсница путне и железничке мреже потенцијални је полигон за 

настанак удеса при превозу опасних материја8. Превоз опасних материја се обавља 
на скоро свим градским саобраћајницима, у свако доба дана или ноћи. Зато је 
питање безбедног транспорта опасних материја од изузетног значаја. 

 
Утовар, транспорт и истовар опасних материја треба пажљиво обављати, 

како би се спречило оштећење судова у којима се налазе опасне материје. 
Испаравање или истицање течности из оштећених судова може довести до 
озбиљних последица. 

 
Велики број индустријских постројења испуштају отпадне воде у реке, те 

нашим делом Дунава „крстари“ око 72,000 тона азота и 7,000 тона фосфора. Ово 
нас је сврстало у топ 3 загађивача ове европске реке.9 

 
Загађеност тла и биљака често је резултат индустријских активности које 

производе отровни отпад који се не збрињава на адекватан начин. 
 
Са порастом броја људске популације, повећаном употребом природних 

ресурса и све већим технолошким развојем, утицај људи на атмосферу је значајан 
и континуалан. Загађени ваздух утиче на различите начине на здравље људи и 
читав екосистем. Атмосфера служи и као средство транспорта загађујућих материја 
до удаљених локација и као средство загађења копна и воде. Пријемници загађења 
могу да буду људи, биљке, животиње али и материјали, грађевине, културни 
споменици, који због повећаног загађења ваздуха бивају оштећени. 

 
Атмосферски, односно, метеоролошки услови утичу на расподелу 

загађивача после њихове емисије, било да се ради о њиховој дифузији или 
преношењу са једног простора у други што помаже и њиховом разблажењу у 
ваздуху. Тако транспорт и дистрибуција (расподела) загађивача у ваздуху зависи 
директно од метеоролошких услова: од смера, интензитета и дужине кретања 
ветра, а од истих услова зависи и смер кретања загађивача и њихова расподела у 
локалном и глобалном обиму. Струјања ваздуха као што је нпр. ветар, само су један 
од фактора који утичу на распрашивање ваздушних нечистоћа.  

 
 
 
 
 

2. ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА 

 

                                                           
8Стојановић, Д., Превоз опасних материја и мере заштите, Београд, 1998. 
9Јовановић, В., Транспорт опасних материја, Саобраћајни факултет, Београд, 2004. 
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ХИП Петрохемија а.д. Панчево је највећи произвођач петрохемијских 
производа у Републици Србији, чији основни производи обезбеђују сировине за 
различите области индустрије − етилен, пропилен, Ц4 фракције, лож уље (из 
процеса прераде бензина), пиролитички бензин, метил-терцбутилетар и 1,3-
бутадиен.  

 
ХИП Петрохемија а.д. је опредељена за допринос одрживом развоју кроз 

системско управљање заштитом животне средине и саставни је део стратегије 
ефикасног управљања компанијом. Обзиром на чињеницу да се ХИП Петрохемија 
бави производњом полимера при чему се врши прерада и складиштење нафтних 
деривата, као и да ове активности могу имати значајан утицај на животну средину, 
то представља изазован задатак.  

 
Повећан број оболелих од различитих обољења, укључујући и малигна, и 

презасићење запаљивим, експлозивним и отровним материјама, изискују 
специфичне мере безбедности и заштите. Оксиди азота и сумпора, и честице чађи 
су само неки од многобројних загађивача ваздуха у Панчеву и околини, услед 
активности које спроводи ХИП Петрохемија. Подаци о загађености ваздуха, 
земљишта и површинских и подземних вода у овој општини су узнемирујући и 
углавном прелазе граничне вредности. Стога је неопходно указати на факторе који 
доприносе загађењу животне средине, као и на начине на који се они могу 
контролисати.  
 

Обзиром да проблем загађења животне средине у Панчеву постоји већ дуго, 
потребно је изградити целовиту и јединствену стратегију очувања животне средине 
којом би се дефинисале обавезе и одговорности загађивача. На примеру 
Петрохемије, могу се извући и генерализовани закључци који важе и за остале 
загађиваче животне средине у Панчеву, па и у другим градовима који имају сличну 
структуру индустријских произвођача. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЦИЉ РАДА И ЗАДАЦИ РАДА 
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Циљ мастер рада јесте оцена стања животне средине на подручју града 

Панчева применом ДПСИР методологије.  

Циљ ће бити остварен кроз следеће задатке рада: 

 Утврђивање притисака на животну средину (врста и количине загађења које 

ХИП Петрохемија а.д. испушта у воду); 

 Утврђивање стања животне средине прикупљањем и анализом података о 

квалитету воде, ваздуха и земљишта; 

 Утврђивање утицаја загађења на здравље људи; 

 Анализа мера које се предузимају на подручју града Панчева за унапређење 

стања животне средине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. МЕТОДЕ РАДА 
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Метода која се примењује у овом матер раду јесте ДПСИР, као модел 
процене и метода заснована на систематизацији и поједностављењу употребе 
великог броја информација и различитих индикатора. 

 
Методолошки поступак обухвата следеће кораке: 

 

 Анализа садржаја верификоване документације и научних дела која се 
односе на тематику, 

 Историографска метода за прикупљање података,  

 Статистичка метода за обраду података,  

 Упоређивање постављених циљева постројења са резултатима компаније. 
 

Човекова животна средина је скуп природних и створених вредности чији 

комплексни међусобни односи чине окружење, односно простор и услове за живот. 

Заштита животне средине представља скуп активности и мера за спречавање 

загађења, смањивања и отклањања штете нанешене животној средини и враћања 

живе и неживе природе у стање пре настанка штете.  

У систематском мониторингу праћења узајамног деловања ових процеса 

настаје велика количина нумеричких података и индикатора као репрезентативних 

вредности које су добијене из скупова тих података. Пример систематизовања 

индикатора приказом узајамног дејства људи и животне средине, којим се описује 

однос између узрока и последице проблема, развијен је од стране Европске 

агенције за животну средину. Овај систем је познат као ДПСИР методологија. 

ДПСИР оквир10 заправо представља теоријско методолошки основ који 

описује интеракцију између друштва и околине, односно утицај људи на животну 

средину и обрнуто због међузависности самих компоненти. Користи се као модел 

процене заснован на систематизацији и поједностављењу употребе великог броја 

информација и различитих индикатора. 

Компоненте овог модела су11: 

1. Покретачки фактори (индустрија, туризам, економски раст); 

2. Притисци (загађење, промене коришћења земљишта, раст популације); 

3. Стање (квалитет воде, квалитет земљишта, квалитет ваздуха, станиште, 

вегетација); 

4. Утицаји (лоше јавно здравље, фрагментација станишта, економска криза, 

штета по животну средину, губитак биодиверзитета); 

5. Одговори/ Реакције (порези, закони о животној средини). 

                                                           
10Овај оквир представља проширење модела за реакцију на притисак и стање, који је развио ОЕЦД 
11DPSIR framework (D - Driving Forces, P – Pressures, S – State, I – Impact, R – Response) 
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Као први корак, прикупљају се подаци и информације о свим различитим 

елементима у ДПСИР ланцу. Затим се постулирају могуће везе између ових 

различитих аспеката, и на крају, коришћењем ДПИР оквира се мери ефективност 

постављених одговора. 

 

                            

 

           

Графикон 1. Компоненте ДПСИР модела 
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5. ОПИС ИСТРАЖИВАНОГ ПОДРУЧЈА 
 

У овом делу рада биће приказани следећи подаци: 

 макролокација и микролокација, 

 климатске и одговарајуће метеоролошке карактеристике, 

 геоморфолошке, педолошке, геолошке, хидрогеолошке и сеизмолошке 

карактеристике, 

 природне вредности, заштићена природна добра и јавна природна добра, 

 насељеност, концентрација становништва и демографске карактеристике 

града Панчева. 

 

5.1. Географски положај Панчева 

 
Град Панчево се налази у јужном делу АП Војводине, у северном делу 

Републике Србије и представља економски и културни центар јужног Баната. 
Удаљеност од Београда је једна од најважнијих предности Панчева у односу на 
остале локалне самоуправе у Србији. Поред тога што има директан излаз на Дунав 
и Тамиш, кроз њу пролази више главних магистралних путева (Београд-Зрењанин; 
Београд-Вршац; Панчево-Ковин) и две значајне железничке линије (Београд-
Кикинда и Београд-Букурешт). Општине са којима се Панчево граничи су: Ковачица, 
Алибунар, Ковин и град Београд, као и јужна граница на Дунаву (према београдској 
општини Гроцка). 

 

                    
Слика 1. Географски положај града Панчева 

Извор: https://www.hip-
petrohemija.com/upload/documents/razno/Godisnji_izvestaj_ZZS_2011.pdf 
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Град Панчево је неправилног облика, са дужом осом у правцу север-југ, а 
заузима простор између 44° 39" и 45° 02" северне географске ширине и 20° 32" и 
20° 55" источне географске дужине. Територија града заузима 755 км2 што чини 
3,51% површине Војводине. Од целокоупне површине града Панчево 
пољопривредно земљиште чини 63225 ха, односно 83% а под шумом се налази 
1085 ха, тј. 17%. Део терена чиме и мочварне површине са особеним животињским 
и биљним животом. Подручје које захвата град Панчево налази се на надморској 
висини од 70-78,45 м.  

 
Иако град има периферни географски положај у Војводини, њен географски 

положај је изузетно добар јер се налази на 17 километара од Београда. Поред тога 
што има директан излаз на Дунав и Тамиш, кроз њу пролази више главних 
магистралних путева (Београд-Зрењанин; Београд-Вршац; Панчево-Ковин) и две 
значајне железничке линије (Београд-Кикинда и Београд-Букурешт). 

 
Микролокацијски посматрано "ХИП Петрохемија" а.д. је лоцирана у 

индустриjској зони Панчева, на југоисточном ободу града, у зони нафтнохемијске 
индустрије. "ХИП Петрохемија" налази се јужно са десне стране пута Панчево – 
Старчево у продужетку комплекса "ХИП Азотара". Са јужне стране комплекса "ХИП 
Петрохемија" је река Дунав, западно од комплекса "ХИП Петрохемија" налази се 
пловни канал и канал отпадних вода, који је у директној вези са реком Дунав, 
источно од комплекса "ХИП Петрохемија" је ритска депресија која се простире јужно 
од пута Панчево - Старчево. Комплекс ХИП-Петрохемије Панчево је изграђен на 
приближно равном земљишту, и заузима површину од око 170 ха.  

 

              
Слика 2. Положај ХИП Петрохемије 

Извор: https://www.hip-
petrohemija.com/upload/documents/razno/Godisnji_izvestaj_ZZS_2011.pdf  
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5.2. Клима града Панчева 

 

Од великог утицаја по загађење су и метеоролошки услови. Да би емитоване 
штетне материје загађивале одређени део насеља, минимални услов је да ветар 
дува у одређеном правцу и одређеном брзином. Ови услови су у тесној вези са 
близином Дунава и Тамиша. 

 
 Град Панчево припада простору умерено континенталне климе коју 

карактеришу дуга и топла лета и јесени, благе зиме и кратка пролећа. Посебну 
специфичност климе представља кошава, јак и сув ветар који траје и до три 
недеље. Најчешће дува у рано пролеће и позну јесен, а достиже брзину до 100 км 
на час. У хладном периоду јављају се зимски северац и северозападни ветар који 
доноси дуготрајне кише, а лети изненадне пљускове. Локални услови на овом 
подручју одређени су близином велике водене површине реке Дунав као и 
могућношћу слободне хоризонталне циркулације ваздуха због равничарског 
терена. 

 
Просечна средња годишња температура ваздуха у Панчеву износи 11.3 

степена. Најтоплији  месец је јул са просечних 21.8 º целзијуса, затим следи август 

са 21.5 и јуни са 20.2 степена. Најхладније је у јануару са просечних -0.4 º, а то је и 

једини месец у години када је средња месечна температура негативна. Годишња 

амплитуда средњих месечних температура у Панчеву износи 22.2 º. Мразних дана 

има просечно годишње 86.7 или 23.8%. Учесталост ледених дана на овој територији 

износи просечно 22.6 дана или 6,2% од године, са периодом јављања од новембра 

до марта, са највећом учесталошћу у јануару - просечно 9.6 дана.  

Средња годишња вредност релативне влажности ваздуха у Панчеву износи 

78%. Највеће вредности су у зимском периоду, од 84.3 до 88.1%, док је најмања 

вредност у мају, 71.4%. Пораст релативне влажности у мају и јуну карактеристичан 

је за ове крајеве и доводи се у везу са појачаном циклонском активношћу у пролеће 

и у рано лето. Просечне годишње количине падавина у Панчеву износе 622.5 мм. 

Највише падавина за подручје Панчева има лето 178.7 мм, а најмање јесен - 132.2 

мм.  

Средњи годишњи број дана са снежним покривачем је 42.6 а максимум од 80 

таквих дана је регистрован 1962 године. У току године највише дана са снежним 

покривачем у просеку има јануар, 15.5. Падавине у облику снега се просечно 

јављају на подручју Панчева 22.8 дана, тј. 6,3% од године, а 18.8% од укупног броја 

падавинских дана.  

Просечна годишња честина дана са појавом магле у Панчеву износи 25.1 дан, 

што представља 6.9% од године, а период јављања обухвата све месеце осим јуна 

и са најчешћим јављањем у децембру и јануару у којима је просек 5.6 и 5.2 дана са 

вероватноћом 17 и 18 %, тј. на сваких 10 дана је по 1.7 – 1.8 дана са маглом.  
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Облачност на подручју Панчева износи 52 % покривености неба. Најведрији 

месец је јул са просеком 316 часова, а најоблачнији децембар, са 63.7 часова. 

Годишња сума осунчавања је 2.181 час.  

Панчево припада кошавском подручју тако да је преовлађујући правац ветра 

у скоро свим месецима исток-југоисток. Ови ветрови дувају у зимској половини 

године. То су уједно и најснажнији ветрови са просечном брзином од 4,6 м/с. У јуну 

и јулу преовлађује ветар из правца запад-северозапад. Они су исто снажни и 

незнатно заостају за југоисточним. Дувају у топлијој половини године и брзина им је 

4,3 м/с. На трећем месту су ветрови из западног правца. Они се јављају најчешће у 

летњем делу године, мада понекад и током зиме. На четвртом месту су источни 

ветрови. Највећи број дана без ветра, односно тишина је регистрован у септембру, 

а најмањи у марту.  

Стабилност атмосфере непосредно утиче на просторну расподелу 

емитованих загађујућих материја у подземном слоју атмосфере. Дисперзија 

емитованих загађујућих материја одвија се у нестабилном слоју атмосфере. Висина 

до које се увећање јавља варира у зависности од доба дана, годижњег доба и 

карактеристике терена. Повећање висине слоја мешања повољно утиче на 

смањење концентрације загађујућих материја.  

 

5.3. Геоморфолошке, педолошке, геолошке, хидрогеолошке и 

сеизмолошке карактеристике Панчева 
 

Територија града Панчева представља интегрални део Панонског басена, са 

основним одликама које су карактеристичне за највећи простор ове 

морфоструктурне целине рељефа. Претежно равничарски изглед топографске 

површине, благо нагнуте од североистока ка југозападу и у правцу отицања Тамиша 

и Дунава, са малим висинским разликама и прожимањима младе геолошке грађе 

површинског дела, на први поглед одаје утисак једноставности морфогенезе овог 

простора и моногенетског карактера процеса и облика. 

У овом делу банатског Подунавља издвајају се три рељефне целине, и то: 

алувијалне равни, лесна тераса и лесна зараван. Најнижи геоморфолошки члан 

панчевачке територије су алувијалне равни Тамиша и Дунава, које су формиране 

дуж ових река и пружају се у правцу њиховог отицања са просечном надморском 

висином од 70 до 73 м н.м. Панчевачка лесна тераса је део банатске лесне терасе, 

а представља благо заталасану равницу нагнуту према југоистоку, са просечном 

надморском висином од 75 до 83 м н.м. Јужнобанатска лесна зараван једним својим 

делом простире се у северозападном делу града. Ово је релативно ниска зараван, 

са надморском висином од 100 до 150 м, коју су водени токови Тамиша и Дунава 

редуцирали на њен данашњи облик. Лесна зараван се одликује заталасаним 
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земљиштем са присуством карактеристичних морфолошких облика: лесних дина, 

лесних вртача и лесних долина. 

Педолошки састав земљишта настао је под утицајем више педогенетских 

фактора: геолошког састава, рељефа, воде, климе, вегетације, човека и фактора 

времена. Педолошка подлога се састоји претежно од алувијалног земљишта 

различитог механичког састава, а делимично и од ритске црнице. Од типова 

земљишта углавном су заступљени солоњеци, солођи, смонице, а на сувљим 

теренима ритска црница, алувијум и гајњача. У погледу педолошких карактеристика 

може се рећи да је цело Панчево подигнуто на чернозему са знацима оглејавања 

на лесу. Чернозем се овде формира на лесној тераси, а знаци оглејавања се 

јављају услед промена на мртвици - лесу које изазивају подземне воде које се 

јављају периодично. То повремено квашење доњих делова леса подземним водама 

ствара услове за редукционе процесе па се стварају флеке и мрље глеја. 

Учесталост глејних флека је у профилу сразмерна трајању редукционих процеса, тј. 

трајању квашења од подземних вода. 

Земљиште на коме се налази град Панчево трпи велике утицаје. Земљиште 

у грађевинском реону губи веома брзо своје природне карактеристике, уноси се 

пуно продуката људских активности и оно постаје антропогено земљиште, односно 

земљиште које је последица људског деловања. То земљиште је углавном 

неповољно за обраду и побољшава се регулисањем хумусног слоја за 

оформљавање мањих обрадивих површина - у граду су то већином јавне, зелене 

површине. 

Територија града Панчево представља интегрални део Панонског басена, са 

основним одликама које су карактеристичне за највећи простор ове 

морфоструктурне целине рељефа. Претежно равничарски изглед топографске 

површине, благо нагнуте од североистока ка југозападу и у правцу отицања Тамиша 

и Дунава, са малим висинским разликама и прожимањима младе геолошке грађе 

површинског дела, на први поглед одаје утисак једноставности морфогенезе овог 

простора и моногенетског карактера процеса и облика. У геолошком погледу 

алувијална тераса је састављена од песка и преталоженог леса. Површински 

слојеви састављени су од ситнијих, па до најкрупнијих форми песка, а са даљим 

повећањем дубине преко 6 метара, слојеве песка смењују ситнији шљункови са 

прелазом на крупније гранулације. 

Најважнији водоток града Панчево представља Дунав који дужином од 30 км 

протиче кроз територију града. На самом улазу у Панчево он гради изразити 

меандар према северу. Ту постоје два већа и два мања паралелна тока и између 

њих речна острва Форконтумац, Штефанац и Чакљанац. Температура дунавске 

воде је релативно висока, са годишњим просеком од 12,3° целзијуса (минимум у 

јануару 1,6 °Ц, максимум у јулу 22,4°). Током зимских месеци на Дунаву се јавља 

лед који у сектору Панчева просечно траје 6 до 7 дана годишње. Дунав, али и 

Тамиш, имају велики утицај и на подземне воде. Наиме, у време малих водостаја 
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представљају неку врсту дренаже подземних вода. Међутим, у време високих 

водостаја често долази до плављења великих површина обрадиве земље која је на 

нижој надморској висини од нивоа ових водотокова. Тамиш извире у Румунији на 

планини Семеник а улива се у Дунав код Панчева. Укупне је дужине 359 км, а кроз 

Србију протиче дужином од 118 км. Ширина Тамиша у доњем току износи 70 до 100 

метара и у директној је зависности од водостаја. Температура воде је слична као и 

код Дунава – највиша средња месечна температура воде Тамиша јавља се у јулу 

(23°), најнижа у јануару (0,7°), док је средња годишња 12,1°. Лед се јавља у просеку 

сваке друге године и траје 13,5 дана. Најдуже трајање леда на Тамишу износило је 

63 дана. Надел настаје источно од Црепаје сакупљањем површинских и 

дренирањем подземних вода. Дужина тока износи 36 км. Има све карактеристике 

равничарске реке. Његов ток прави два већа меандра, код Јабуке и источно од 

Старчева. Највећа дубина је код Старчева и износи 2,5 м. Ово је уједно и најближи 

површински водоток планираној локацији терминала у Панчеву који је удаљен од 

локације нешто више од 700 м. Територија града је оивичена рекама Дунавом и 

Тамишом, а са источне стране водотоком Наделом. Дунав је код Панчева права 

равничарска река, где је ширина реке при ниском водостају 470 м, а дубина 17 м. 

При средњем и високом водостају, дубина се повећава за 2 – 7 м а ширина и до 50 

м. Максимални водостај је у априлу и мају, а најнижи у септембру и октобру. Река 

Тамиш је од секундарног значаја за Панчево. Ширина реке је 30 до 35 м, а дубина 

само неколико метара. Тамиш уноси у Дунав око 50 м3/сец воде. Корито реке Надел 

представља напуштено корито Тамиша, а снабдева се водом која отиче са лесне 

терасе из више плитких удубљења. Долина реке Надел је дугачка 36 км апросечна 

ширина износи 20 м. Највећа дубина је код Старчева и износи 2,5 м. При високом 

водостају плави алувијалну раван, док за време сушних периода готово пресуши. 

Водостај Дунава и Тамиша се осматра свакодневно на водомерној летви. Нулти 

подеок летве је на коти 67,33. Апсолутни минимум водостаја је на коти 66,03, а 

максимум на 74,87, те је апсолутна амплитуда 8,84 м.  

Према сеизмичкој карти Србије и на основу одређених мерења, процењено 

је да се на овој територији могу десити потреси јачине VII степени МЦС. Земљотрес 

овог интензитета је издвојен као веома јак земљотрес и његова појава изазива 

померања намештаја у стамбеним објектима па и његово превртање, падање 

предмета са полица, озбиљна оштећења на старијим зградама, рушење димњака, 

мање одроне. Да би објекти на сеизмички активним подручјима трпели што мања 

оштећења потребно је поштовати следеће принципе градње: 

 у подручјима угроженим земљотресима препоручује се изградња лакших 

објеката, 

 у објекат треба уграђивати материјале који ће лакше прихватити енергију 

сеизмичких таласа (армирани бетон, челик, дрво, и др. лакше материјале), 

 објекти морају бити складни, симетрични, са скелетним конструкцијама које 

могу да издрже велике вибрације и знатна померања тла. 
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5.4. Природне вредности, заштићена природна добра и јавна природна добра 
 

Биљни свет на територији града Панчева сачињавају самоникле и културне 

биљке. Од самониклих заједница ту су шуме, ливаде и шевари. Од биљних култура 

узгајају се разне врсте жита, пре свега кукуруз, пшеница и јечам, затим сунцокрет 

као индустријска биљка и друге. Велике површине пољопривредног земљишта су 

угрожене подизањем нивоа подземних вода и периодичним плављењем. 

Површине под шумама су мање, углавном ограничене на два, три или мање 

км2, неравномерно распоређене. У шумама доминирају евроамеричке тополе и 

бела врба, а срећу се и багрем, амерички јасен, бела и црна топола, храст лужњак 

и брест. На ливадама су најзаступљеније биљке зубача, поповац, чичак, штир, 

горушица, маслачак и хајдучка трава. На инундационој равни, која бива плављена 

при сваком вишем водостају Дунава и Тамиша, егзистира барска вегетација са 

представницима као што су локвањ, трска, рогоз, троскот и друге биљке. 

Животињски свет је прилагођен биљном свету и сличан оном који је 

заступљен у осталим равничарским деловима Војводине. Пространи ритови какве 

срећемо у околини врло су погодна станишта за велики број животињских врста, 

због чега су ова ловишта и привлачна. Под утицајем антропогеног фактора, 

привођењем ових површина културама, затим употребом различитих пестицида и 

повећањем загађења (нарочито ваздуха и воде) услед великог развоја хемијске 

индустрије на подручју Панчева, животни услови су се у знатној мери погоршали. 

Због тога се број животињских врста, нарочито племените дивљачи, вишеструко 

смањио. У шумама на територији Панчева се срећу јелени, срне, дивље свиње, 

лисице, а ретко и вук. Од ситних животиња могу се видети јазавац, хрчак, зец, твор, 

јеж, кртица, пољски миш, бизамски пацов (који се узгаја вештачки) и друге. Од птица 

присутни су фазани, јаребице, препелице, грлице, детлићи, ласте, црне и беле 

роде, дивље патке, дивље гуске, сиве и беле чапље, сове, колоније гачаца, 

врабаца, чворака и врана, а затим кобац и јастреб. У Тамишу, Дунаву и барама у 

поречју присутне су разне врсте риба као што су: бабушка, лињак, штука, смуђ, сом, 

кечига, речни шаран и бела риба. Обиље инсеката и других ситних животиња пружа 

храну за жабе, змије, гуштере, пужеве и др. 

На територији града Панчева налази се неколико заштићених природних 

добара. Парк природе Поњавица , површине 193,6 ха, проглашен 1994. год. 

обухвата ток Поњавице (7,2 км), са заштитном зоном од 60,8 ха, која чини саставни 

део природног добра. Заштитна зона почиње код омољичке уставе и прати обалу 

тока Поњавице, укључујући приобални појас лево и десно, у распону од 5 до 50 м, 

у зависности од конфигурације терена. Три стабла белог јасена – споменик природе 

код Долова, установљен 1999. год. који обухвата остатке некадашњег дрвореда на 

улазу у Долово из правца Панчева, старости стабала између 200 и 250 година. Овај 

споменик природе обухвата површину од 1050 м2, са заштитном зоном у ширини 

од 5 м од ивице пројектованих крошњи, укупне површине од 2035 м2.  



22 
 

Од заштићених врста на територији града, на локалитету Градска шума, 

налази се једна од највећих мешовитих колонија чапљи и корморана у Србији, која 

броји око 800 парова. Тамо се налазе три врсте заштићене као природне реткости: 

 Сива чапља,  

 Гак,  

 Мала бела чапља.  

На територији града Панчево налазе се и следеће заштићене врсте: 

 Велики корморан,  

 Бела рода,  

 Црна рода,  

 Орао белорепан.  

Са аспекта природних вредности веома су значајни: 

 дунавска острва код Панчева (Форконтумац, Штефанац и Чакљанац), 

 Ивановачка ада и Брестовачка ада, 

 доњи ток Тамиша са остацима Јабучког рита и Глогоњског рита. 

По налогу бригадира Миховила Михаиловића, 1829. године, на југоисточном 

крају града створена је од једне шумице Народна башта, најлепши и највећи 

панчевачки парк.  

 

5.5. Насељеност, концентрација становништва и демографске 

карактеристике 

 

Једну од битних одлика анаlизираног простора, у смислу одређивања 

могућих утицаја на животну средину, представља карактеристика насељености и 

становништво. Ове чињенице свој пуни смисао имају првенствено због потребе да 

се детаљно истраже могући негативни утицаји на становнике који насељавају 

подручје анализираног простора. 

Град Панчево обухвата простор од 755 км2 (учешће у укупној површини 

Србије је 0,9%), на коме живи 127.162 становника (у укупној популацији Србије 

учествује са 1,7%) или 168 становника на км2, што је скоро два пута изнад 

републичког просека. Градски потенцијал представља доминатан радно-способни 

контингент становништва (88.821 становник), али његова стопа искоришћености 

износи 66,6% и нешто је ниже од републичког просека (67,5%); 

Учешће пољопривредног у укупном становништву износи 7,3%, док је учешће 

његовог активног дела у укупном активном становништву 3,4%. У граду се налази 

19 основних и 8 средњих школа. 
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У непосредној околини комплеса ХИП Петрохемија нема становања осим у 

правцу северо-истока, где се на око 800 м од предметне локације налази стамбено 

насеље Војловица и на супротној страни југо-источно село Старчево. 

Завод за јавно здравље Панчево својом делатношћу покрива територију 

Јужнобанатског округа, и према њиховим подацима општа стопа смртности 

становништва се повећава из године у годину, док стопа природног прираштаја 

опада. На водећем месту болести које узрокују природну смрт налазе се болести 

система за дисање, болести система крвотока, и тумори. 

 

Слика 3. Најчешће болести које погађају становништво града Панчева 
Извор: http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2017/07/Plan-kvaliteta-vazduha-jun-2017-grad-

Pancevo.pdf 

 

 

 

 

6. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 
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Резултати овог мастер рада се односе на извођење закључака, 
оправданости и препорука примене мера за смањење штетних утицаја на животну 
средину града Панчева, услед активности ХИП Петрохемија. 

 
Дескрипцијом и систематизацијом појава, као и упоредном анализом 

планираног и оствареног се могу предложити мере за очување и унапређење 
животне средине у граду Панчеву. 

 
ХИП Петрохемија а.д. Панчево је највећи произвођач петрохемијских 

производа у Републици Србији, са традицијом која се протеже на период од скоро 
четири деценије. Лоцирана је на укупно 247 хектара у индустријској зони Панчева, 
Елемиру код Зрењанина и Црепаји код Панчева. Годишње произведе близу 
седамсто хиљада тона петрохемикалија, као што суетилен, пропилен, Ц4 фракције, 
лож уље (из процеса прераде бензина), пиролитички бензин, метил-терцбутилетар 
и 1,3-бутадиен.  

 
Петрохемија је комплекс који се бави производњом једињења који се 

сматрају токсичним. Наиме, ароматична једињења су веома погодна за употребу у 
бројним индустријама, јер се њиховом употребом омогућава производња 
дуготрајних и лаганих материјала. Ова врста једињења долази у природу, јер се 
приликом њихове употребе ствара велика количина отпада, као и због неодговорног 
понашања према том отпаду. Широка распрострањеност ових једињења у природу 
може бити штетна по животну средину и представљати велику еколошку опасност, 
јер је њихово задржавање у природи веома дуго. Осим тога, познати су по 
токсичним, мутагеним и канцерогеним својствима. 

 
Основна делатност ХИП Петрохемије представља производњу 

петрохемијских производа, сировина и хемикалија. У њих се могу сврстати следећи: 
етилен, пропилен, Ц4 фракција, пиролитички бензин, пиролитичко уље, полиетилен 
високе густине, полиетилен ниске густине, ПЕ цеви и фитинзи. У оквиру 
петрохемијске индустрије долази до процеса прозводње и прераде нафте и 
нафтних деривата и том приликом настају различите врсте течних ефлуената, 
највише угљоводоника. Угљоводоници су грађени из цикличних и ароматичних 
једињења и представљају потенцијално опасне и токсичне материје.  

 
Ослобађање ових врста штетних материја не утиче лоше само на 

микроорганизме, већ и на биљни, животињски свет, па и на човека. Петрохемијски 
ефлуенти су пример комплексног загађивача, јер поред ароматичних угљоводоника 
садрже и алифатичне угљоводонике, као и високе количине фосфора, азота, 
сумпора и метала. 
 

Према појединим истраживањима утврђено је да је Петрохемија један од 
доминантних извора емитовања бензена, поред НИС Рафинерије нафте12. Бензен 
има токсиколошко дејство, лако је запаљива течност, слабо растворљива у води. 

                                                           
12На основу истраживања технолошких процеса у фабрикама и података који су добијени 
мониторингом ваздуха 
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Паре бензена су експлозивне. Његова примена је због токсичности у појединим 
земљама забрањена, а његов контаминат се може пронаћи у бензину. Због тога је 
његова употреба све чешћа, јер производња безоловног бензина расте. Радници 
који су запослени у петрохемијској индустрији изложени су повећаном ризику од 
штетног деловања бензена, јер он у организам може ући инхалацијом у облику паре 
и апсорпцијом директно у плућима. 

 
ХИП Петрохемија, која се налази у индустријској зони Панчева постављена 

је упркос свим правилима просторног планирања. На исти начин је постављена и 
НИС Рафинерија нафте, као и индустрија вештачког ђубрива Азотара. Све 
наведене индустрије се налазе на правцу који је под утицајем два ветра – 
југоисточног и северозападног. Панчево се налази у северозападном сегменту, па 
југоисточни ветрови представљају један од узрока, који штетне материје носи на 
цео град. Спроведеним анализама је утврђено да се највећа концентрација бензена 
јавља ноћу и у раним јутарњим часовима. 

 
 

6.1. Притисци на животну средину града Панчева 

 
Велики је број загађивача у граду Панчеву. Овај индустријски град се са 

разлогом сматра највећом црном тачком Европе, а на списку индустријских 
загађивача се налазе:  

 

 Азотара, 

 Петрохемија,  

 Рафинерија нафте Панчево,  

 Јавно комунално предузеће Аутотранспорт Панчево, 

 Индустрија стакла Панчево, 

 Крзнара, 

 Лука Дунав, 

 Плинара, 

 Утва-Алуминијум, 

 Војводина пут, 

 Ратар, итд. 
 
 
 
 
 
 
Извори штетних материја у ваздуху који настају из ХИП Петрохемије могу се 

поделити у три групе, у зависности од врсте и места настајања. У прву групу  спадају 
емисије штетних супстанци из термо и термоенергетских постројења. Из њих се 
ослобађају CO, SO2, NO2, као и велики број прашкастих материја. Другу групу 
сачињавају емисије са складишта, утоварних-истоварних инсталација терминала и 
емисије са водених површина фабрике за обраду воде. Овде штетне материје 
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представљају испарљива органска једињења која су пореклом из нафте. У трећу 
групу се сврставају емисије са технолошких емитера.13 

 

 
 

Слика 4. Приказ загађеног ваздуха у граду Панчеву 
Извор: http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:628036-Zagadjen-vazduh-u-industrijskom-

delu-Panceva 

 
Током 2010. године Завод за јавно здравље Панчево вршио је мерење 

загађености ваздуха у граду Панчеву на два мерна места (Ватрогасни дом и Завод 
за јавно здравље), према Уговору са Министарством заштите животне средине 
просторног планирања. Такође, током 2010. године према Уговору са Градском 
управом Града Панчева, Завод за јавно здравље Панчево вршио је мерење 
загађености ваздуха у граду Панчеву на два додатна мерна места: Стрелиште 
(Здравствена станица) и Нова Миса (Горњачка 21).14 

 
Тада су се вршила свакодневна мерења основних и специфичних загађујућих 

материја у ваздуху и то: 
 

 Сумпордиоксид, свакодневно, 24 - часовно на два мерна места (Завод и В. 
дом), 

 Азотдиоксид, свакодневно, 24 - часовно на два мерна места (Завод и В. дом), 

 Чађ , свакодневно, 24 - часовно, на четири локације у граду (Завод, В. дом, 
Стрелиште и Н. Миса), 

 Укупне суспендоване честице (ТСП) – сваки трећи дан, 24 - часовно на 
мерном месту Стрелиште, 

 Укупне таложне материје, месечно, на две локације у граду (Завод и В. дом), 

 Амонијак, свакодневно, 24 - часовно на два мерна места (Завод и В. дом), 
                                                           
13Извештај заштите животне средине ХИП Петрохемија, 2011. 
14Извештај о квалитету ваздуха у Панчеву за 2010.годину 
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 Бензен, толуен и ксилен, свакодневно, 24 - часовно, на два мерна места 
(Завод, В. дом), 

 6 тешких метала (Pb, Cd, Zn, Hg, Ni, Cr), накнадном обрадом сваког трећег 
узорка ТСП-а, 

 на мерном месту Стрелиште (сваког деветог дана), 

 6 токсичних метала из сваког узорка таложних материја. 
 

 
 

Слика 5. Приказ загађујућих материја у ваздуху у Панчеву 
Извор: https://www.blic.rs/vesti/drustvo/mere-za-zastitu-zivotne-sredine-u-pancevu/y96syzg 

 
На наредним сликама приказани су индекси квалитета ваздуха за измерене 

концентрације чађи, ТСП и амонијака на мерним местима у Панчеву, током 2010. 
године. 
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Слика 6. Индекси квалитета ваздуха за измерене концентрације чађи на мерним местима у 

Панчеву током 2010. године 
Извор: https://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Izvod-iz-izvestaja-o-kvalitetu-vazduha-u-

pancevu-i-uporedni-prikaz-2000-2010.pdf 
 

Поређењем резултата праћења квалитета ваздуха на мерним местима у 
граду Панчеву може се уочити да у загађењу ваздуха Панчева најзначајније учешће 
имају честице: чађ и укупне суспендоване честице. Присуство чађи у ваздуху 
Панчева је деценијски проблем, нарочито у периоду зиме, тј. грејне сезоне. Укупне 
суспендоване честице (ТСП) у загађењу ваздуха у Панчеву значајно учествују у 
2010. години. Посматрајући однос узетих узорака и број дана са концентрацијама 
ТСП угрожавајућим за здравље на мерном месту Стрелиште, може се рећи да је 
здравље становништва Панчева угрожено високим концентрацијама овог 
загађивача око 20,6% праћених дана у години. Да би присуство овог параметра у 
ваздуху било прихватљиво неопходна је санација у смислу смањења присуства 
ТСП у ваздуху за 68%. 
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Предлог мера за постизање бољег квалитета ваздуха у Панчеву 
подразумева низ оних мера које се морају систематски и континуирано спроводити, 
да би се у што краћем временском периоду достигле норме које закон предвиђа за 
поједине загађујуће материје. Други циљ са којим се мере спроводе јесте да се 
током времена постигну минималне концентрације загађујућих супстанци, тј. 
концентрације које су много ниже од прописаних норми, а све у циљу заштите 
здравља људи и животне средине. 

 

 
 

Слика 7. Индекси квалитета ваздуха за измерене концентрације чађи, ТСП и амонијака на мерним 
местима у Панчеву током 2010. године 

Извор: https://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Izvod-iz-izvestaja-o-kvalitetu-vazduha-u-
pancevu-i-uporedni-prikaz-2000-2010.pdf 
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На основу достављених података из фабрика ЈИЗ за период од 2010.- 2014. 
на следећој слици је дат приказ укупних емитованих количина загађујућих материја 
у току рада постројења ХИП Петрохемије. 

 

Слика 8. Приказ укупних емитованих количина загађујућих материја у току рада ХИП Петрохемије 
за период од 2010. год. до 2014. год. 

Извор: http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2017/07/Plan-kvaliteta-vazduha-jun-2017-grad-
Pancevo.pdf 

 
Циљ ХИП Петрохемије за 2015. годину је био смањење емисије у ваздух за 

један проценат у односу на 2014. годину, што је и остварено. 
 
У 2016. години извршене су две кампање мерења емисије загађујућих 

материја у ваздух са стационарних извора у складу са законском регулативом. Све 
емитоване загађујуће материје у ваздух биле су испод прописаних граничних 
вредности. Такође, Министарству пољопривреде и заштите животне средине 
достављена су допуњена документа: Извештај о безбедности и План заштите од 
удеса у складу са СЕВЕСО 2 Директивом. 
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Током 2017. године укупне емисије загађујућих материја у ваздух су смањене 
у односу на претходне две године, што ће бити приказано на следећим сликама.  

 
Слика 9. Коефицијент емисија у ваздух од 2015. год. до 2017. год. 

Извор: http://www.hip-petrohemija.com/naslovna.504.html 

 

 
Слика 10. Коефицијент емисија у ваздух за 2017. год. 

Извор: http://www.hip-petrohemija.com/naslovna.504.html 

 
Поред загађења ваздуха, из ХИП Петрохемије се загађује и вода. Значајан 

ниво штетности имају отпадне воде петрохемијских постројења, јер садрже велике 
количине уљаних материја. Према појединим истраживањима и испитивањима 
добијени резултати су показали да је ниво емисионих фактора од отпадних вода 
веома висок, што ће бити приказано у следећој табели.15 На основу испитивања 
отпадних вода и количине штетних материја у њој установљено је да се могу 
пронаћи концентрације различитих врста једињења потеклих из ХИП Петрохемија 
– бензена, толуена, етилбензена, ксилена, дихлоретана, трихлоретилена, 
тетрахлоретилена, кадмијума, хрома, никла, суспендованих материја, уља.16 

 
На основу испитивања количине штетних материја из отпадних вода током 

2011. године пронађено је 63 процената масти и уља, 23 процената ХПК, 10 
процената суспендованих материја и 4 процента БПК. Изражени у тонама по години 
резултати износе – 440,3 тоне по години масти и уља, 192,9 тона по години ХПК, 
70,6 тона по години суспендованих материја и 25,5 тона по години БПК. Такође, 
бројним анализама утврђено је и присуство арсена, цинка, бакра, никла, олова, 
хрома, живе, кадмијума, минералних уља, бензена, толуена. Присуство амонијака 

                                                           
15Godisnji_Izvestaj_ZZS_2010.pdf  
16ХИП Петрохемија – Годишњи извештај за 2011.годину 
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потврђено је у свим узорцима. Концентрације хлорида у отпадним водама су знатно 
повишене, као што је случај и са арсеном. Изнад дозвољених вредности су и 
концентрације бакра и никла, као и концентрације живе. Према свим наведеним 
подацима закључак је да је најзагађенији простор у области ХИП Петрохемија, а 
ван тог круга најзагађенији простор је између ХИП Петрохемије и НИС Рафинерије, 
у коме се налазе повишене концентрације хлорида, минералних уља, арсена, 
цинка, никла, кадмијума, хлорида, свих изнад дозвољених вредности. 

 
Слика 11. Средње годишње вредности нивоа загађујућих материја у зони утицаја ХИП 

Петрохемије, мерно место Петропласт за 2010. год. 
Извор: Godisnji_Izvestaj_ZZS_2010.pdf  

 

Мониторинг отпадних вода у ХИП Петрохемији подразумева систематски 
надзор појединих физичких или хемијских карактеристика емисије, испуштања 
отпадних вода у животну средину. Мониторинг отпадних вода врши се као: 

 

 мониторинг отпадних вода на месту настајања, 

 мониторинг отпадних вода на месту испуштања у реципијент-Дунав, 

 мониторинг утицаја отпадних вода на квалитет реципијента. 
 

Различити нивои потенцијалног ризика по животну средину дефинишу 
потребу за различитим режимима мониторинга отпадних вода. У ХИП Петрохемији 
режим мониторинга отпадних вода у складу са нивоом ризика врши се као: 

 

 повремени, 

 редовни до чести, 

 интензивни. 
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Систем прераде отпадних вода у ХИП Петрохемији се састоји од затвореног 

канализационог система целог петрохемијског комплекса, и предтретмана по 
производним фабрикама. Вредности емисија загађујућих материја у воде ХИП 
Петрохемија на месту настајања, испуштања, у зони мешања, узводно и низводно, 
усклађене су са граничним вредностима емисије загађујућих материја Правилником 
о опасним материјама у водама, Уредбом о класификацији вода и Уредбом о 
категоризацији водотока. 

 
Априла 1999. године, НАТО бомбардовањем Фабрике винил хлорид 

мономера (ВЦМ), уништени су реакторска секција и складишни резервоари за ВЦМ, 
а тешко оштећени складишни резервоари за 1.2 ЕДЦ (1.2 – дихлор етан), услед чега 
је дошло до изливања приближно 2100 тона ЕДЦ-а. 

 
Ради санације терена израђена је и пуштена у рад инсталација за црпљење 

и пречишчавање подземних вода (ремедијација подземних вода). 
 
Систем за ремедијацију подземних вода по принципу технологије „Црпљење 

и третман“ је у функцији од 2003. године и биће и даље у функцији све док се ниво 
ЕДЦ-а у подземним водама не спусти до нивоа који не представља опасност за 
загађење подземних водотокова ван граница комплекса и омогућава да се простор 
Фабрике ВЦМ-а користи за будућу изградњу постројења за производњу хемијских 
производа.17 

 
Позитиван ефекат рада система за ремедијацију подземних вода огледа се 

у смањењу концентрације ЕДЦ-а у подземним водама и спречавању даљег ширења 
загађења, што потврђују и резултати мониторинга. У периоду од 2003.-2013. године 
исцрпљено је око 1226 тона ЕДЦ-а. Тренутна ефикасност ремедијационог система 
је око 2 тоне ЕДЦ-а месечно, односно око 70 кг ЕДЦ-а дневно. 

 
У 2011. години ХИП-Петрохемија а.д. емитовала је следеће количине 

загађујућих материја у воде:18 
 

 БПК₅ 4%  

 ХПК 23% 

 Масти и уља 63% 

 Суспендоване материје 10% 
 

                                                           
17http://www.hip-petrohemija.com/korporativna-odgovornost/ekoloska-odgovornost/remedijacija.104.html 
18Годишњи извештај ХИП Петрохемије за 2011.годину 
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Слика 12. Емисија загађујућих материја у воде ХИП Петрохемије током 2011. год.  

Извор: https://www.hip-
petrohemija.com/upload/documents/razno/Godisnji_izvestaj_ZZS_2011.pdf 

 

У 2015. години резултати мониторинг подземних вода показују усаглашеност 
13 параметара од 16 мерених. Неусаглашени параметри били су ВЦМ, ЕДЦ, и живу. 
Мониторинг отпадних вода показао је да су вредности за БПК, фосфор и 
суспендоване материје изнад граничних вредности.19 

 

 
 

Слика 13. Мониторинг отпадних вода за 2015. год. 
Извор: Izvestaj IMS 2015.pdf 

 

Већ у 2016. години  је извршен редован мониторинг отпадних вода после 
пречишћавања у ФОВ-у20 (6 кампања). Нису забележена прекорачења параметара 
у отпадним водама на месту испуштања у реципијент – река Дунав.21 

 

                                                           
19Ивештај ИМС за 2015.годину 
20Фабрика за обраду вода 
21http://www.hip-petrohemija.com/naslovna.497.html 

https://www.hip-petrohemija.com/upload/documents/razno/Godisnji_izvestaj_ZZS_2011.pdf
https://www.hip-petrohemija.com/upload/documents/razno/Godisnji_izvestaj_ZZS_2011.pdf
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Мониторинг подземних вода на локацији Панчево врши се праћењем 
концентрација загађујућих материја у подземним водама на 21 пијезометру, око 
живине депоније, депоније муља и у кругу фабрике. Прекорачења у кругу фабрике 
приказана су на следећој слици и односе се на прекорачења везана за живу и 
прекорачења везана за арсен. 

 
Слика 14. Места прекорачења арсена и живе током 2016. год. 

Извор: http://www.hip-petrohemija.com/naslovna.497.html 
 

У 2017. години приликом мониторинга за ФОВ (Б-17) и Петропласт (Биодиск) 
- све вредности параметара кампања биле су у складу са ГВЕ, сем суспендованих 
материја (ФОВ). Резултати за Суспендоване материје на Б-17 били су изнад ГВЕ. 
Вредности параметара за ХПК, БПК5, и суспендоване материје биле су у складу са 
ГВЕ, осим укупног фосфора који је био изнад ГВЕ. 

 

 
 

Слика 15. Упоредни преглед просечних резултата мониторинга отпадних вода за 2017. год. 
Извор: http://www.hip-petrohemija.com/naslovna.504.html 
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Резултати мониторинга подземних вода на локацији Панчево и ФСК (Елемир) 
показивале су прекорачење параметара за ЕДЦ и арсен. 

 
ХИП Петрохемија је испунила свој циљ и прекорачење ГВЕ параметара у 

подземним водама смањила у односу на 2016. годину. Током 2018. године планиран 
је извештај о стању земљишта након чега ће се успоставити комплетан мониторинг 
земљишта и подземних вода. 

 
Управљање отпадом у ХИП Петрохемији представља једно од неколико 

кључних питања у области управљања заштитом животне средине, и спроводи се 
у складу са Планом управљања отпадом. ХИП Петрохемија животну средину може 
угрозити и отпадом насталим након производних процеса, као и амбалажним 
отпадом. На следећим сликама биће приказан отпад за 2011. годину у килограмима 
за сваку фабрику понаособ, према Извештају ХИП Петрохемије за ову годину. 

 
Слика 16. Врсте и количине спроведеног отпада по фабрикама за 2011. год. 

Извор: https://www.hip-
petrohemija.com/upload/documents/razno/Godisnji_izvestaj_ZZS_2011.pdf 
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Слика 17. Врсте и количине спроведеног отпада по фабрикама за 2011. год. 

Извор: https://www.hip-
petrohemija.com/upload/documents/razno/Godisnji_izvestaj_ZZS_2011.pdf 
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Управљање отпадом је спровођење прописаних мера поступања са отпадом 
уоквиру сакупљања, транспорта, поновног искоришћења и одлагања отпада, 
укључујући и надзор над тим активностима и бригу о одлагалиштима после 
затварања. Управљање отпадом у ХИП-Петрохемија а.д. се врши на начин којим се 
обезбеђује најмањи ризик по угрожавање здравља и живота људи и животне 
средине контролом и мерама смањења: загађења воде, ваздуха и земљишта; 
опасности по биљни и животињски свет; опасности од настајања удеса, пожара или 
експлозије; негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности и 
нивоа буке и непријатних мириса. 

 
Током 2015. године продајом појединих врста отпада ХИП Петрохемија је 

остварила приход од 11,5 милиона динара. Од укупно 2388 тона опасног и 
неопасног отпада, збринуто је 1752,4 тоне историјског отпада од чега је 1714 тона 
био опасни отпад. Чак 85 процента производње неопасног отпада у ХИП 
Петрохемији чини производња стабилисаног муља. 22 

 
Слика 18. Приказ управљања отпадом за 2015. год. 

Извор: Izvestaj IMS 2015.pdf 

 
 

Слика 19. Приказ управљања отпадом за 2015. год. 
Извор: Izvestaj IMS 2015.pdf 

                                                           
22Извештај за 2015. годину 
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У 2016. години произведено је 935 тона отпада од чега је у последњем 
кварталу произведено 355 тона, што је 38 процената од укупне количине 
произведеног отпада. Количина отпада која је збринута у 2016. години износи 978 
тона, а од тога је у четвртом кварталу збринуто 213 тона, што је 22 процента од 
укупне количине. Укупна произведена количина стабилисаног муља у 2016. години 
износи 2264 тоне.23 

 
Слика 20. Приказ управљања отпадом за 2016. год. 

Извор: http://www.hip-petrohemija.com/naslovna.497.html 

 
Током 2015. године произведено је 384 тоне неопасног, и 1158 тоне опасног 

отпада. Током исте године збринуто је 430 тона неопасног и 1962 тоне опасног 
отпада. У току 2016. године произведено је 436 тоне неопасног отпада, и 499 тона 
опасног отпада. Такође, збринуто је 571 тона неопасног и 407 тона опасног отпада. 
Током 2017. године произведено је 370 тона неопасног отпада, и 344 тоне опасног 
отпада. Исто тако је збринуто 366 тона неопасног отпада, и 316 тона опасног 
отпада.24 

 
Слика 21. Приказ управљања отпадом за 2017. год. 

Извор: http://www.hip-petrohemija.com/naslovna.504.html 

                                                           
23http://www.hip-petrohemija.com/naslovna.497.html 
24http://www.hip-petrohemija.com/naslovna.504.html 
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6.2. Стање животне средине у граду Панчеву 

 

На стање животне средине у Панчеву најважнији утицај има: 
 

 велика концентрација базне хемијске индустријске производње на једном 
месту, 

 близина индустријске зоне у односу на насељена места, 

 изградња хемијских постројења на правцу доминантних ветрова, 

 застарела технологија са постројењима која су углавном стара двадесет 
и више година, а у која у претходном периоду није довољно улагано у 
смислу побољшања и усавршавања процеса производње, 

 непоштовање законске регулативе из области заштите животне средине, 

 нелегална градња, без поштовања важеће планске документације и 
недостатак адекватне планске документације, 

 последице НАТО бомбардовања 1999. године. 
 

Након бомбардовања 1999. године, као највећи проблем у Панчеву је 
прихваћен проблем аерозагађења. Честа прекорачења дозвољених вредности 
чађи, бензена, амонијака, угљоводоника, и сумпорних једињења су представљали 
највећи проблем. А чини се да и последњих неколико година, иако је доста урађено 
како би се загађење ваздуха смањило, аерозагађење заузима примарно место у 
загађивању овог града. 

 
Током 2008. године неретко су се оглашавале и сирене, које су упозоравале 

на хемијску опасност. Повишена концентрација бензена је нарочито изражена у 
јесењим и зимским месецима, када су у граду Панчеву велике магле. Најгора 
ситуација се десила у фебруару 2007. године, када је концентрација бензена 
износила и до 160,5 микрограма по метру кубном у четири сата, а према Правилнику 
о граничним вредностима та концентрација не сме бити већа од десет микрограма 
по метру кубном. Иако се последњих година сирене више не оглашавају, граничне 
вредности загађујућих материја су често повишене, што грађани често осете по 
непријатном мирису, пецкању очију и отежаном дисању. 

 
У току последње четири године, поређењем резултата праћења квалитета 

ваздуха на мерним местима у граду Панчеву може се уочити да у загађењу ваздуха 
града Панчева најзначајније учешће имају честице – чађ, укупне суспендоване 
честице и честице РМ10 и РМ2,5, као и бензен. 

 
Град Панчево је разним донацијама и сопственим средствима развио 

савремени систем за праћење аерозагађења оснивањем четири допунске станице 
за аутоматски мониторнинг имисије, а то су Цара Душана, Ватрогасни дом, 
Војловица и Старчево (приказано на следећој фотографији).  
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Слика 22. Приказ станица за аутоматски мониторинг имисије 
Извор: http://www.pancevo.rs/lokalna-samouprava/ekologija/monitoring-vazduha/ 

 
Резултати мерења се сваког сата преносе на централни компјутер у 

Секретеријату за заштиту животне средине, где се врши праћење резултата 
мерења. Резултати су доступни јавности на сајту града Панчева. 

 
Секретеријат, преко градских инспектора за заштиту животне средине, врши 

послове инспекцијског надзора над применом мера заштите животне средине из 
домена својих надлежности. 

 
Праћење квалитета животне средине (мониторинг) је једна од активности 

која је неопходна као основ за прикупљање информација о стању животне средине. 
Спроводи се у циљу добијања квалитетних и поузданих информација о стању 
животне средине и представља основ за формирање информационог система, 
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доношење одговарајућих одлука и дефинисање приоритета у управљању 
квалитетом животне средине. 

Мониторинг се врши при редовним и ванредним операцијама, а параметри 
мониторинга се одређују на бази процеса који се прати, сировина које се 
употребљавају и отпадних супстанци које се при томе стварају. Покривају се 
следећи ентитети животне средине: 

 

 квалитет ваздуха, 

 квалитет вода, 

 квалитет земљишта, 

 нивои буке и вибрација, 

 јонизујућег зрачења. 
 
Доношењем нових закона у области заштите животне средине, надлежност 

за спровођење послова заштите животне средине пренета је у великој мери на 
локалну самоуправу, што даје могућност да се уз обавезно учешће јавности, што је 
такође предвиђено законом, адекватније спроводе превентивне и друге мере 
заштите животне средине на локалном нивоу. Закон о заштити животне средине 
предвиђа две врсте економских инструмената за финансирање заштите животне 
средине: накнаду за коришћење природних вредности и накнаду за загађивање 
животне средине. 

 
Да би се даље активно и организовано деловало на све аспекте могућих утицаја и 
обезбедили бољи услови животне средине у Панчеву, неопходно је спровести 
следеће активности: 
 

 Кроз интензивну сарадњу са надлежним Министарством и Владом РС 
захтевати да се изврше све реконструкције у фабрикама јужне зоне које 
ће постојеће емисије довести на законом дозвољени ниво, као основни 
услов за смањење имисије у урбаној средини, 

 Што пре завршити планску документацију, 

 Системом издавања услова и дозвола у складу са планском 
документацијом, Законом о планирању и изградњи, Законом о стратешкој 
процени утицаја на животну средину и Законом о процени утицаја на 
животну средину обезбедити планирање и уређење простора и 
коришћење грађевинског земљишта у складу са наменом, 

 Од надлежних министарстава и фабрика јужне зоне захтевати да се 
укључе у реализацију пројеката санација загађења подземних вода на 
територији фабрика ЈИЗ, 

 Да би град Панчево наставио и даље са развојем система заштите 
животне средине, потребно је да се оформи тим за имплементацију 
ЛЕАП-а са одговарајућим стручним кадром који би радио искључиво на 
томе да се за све активности које су започете и за које је то могуће, 
обезбеде додатна средства у виду бесповратне помоћи или повољних 
кредита, како би се пројекти који доприносе решавању еколошких 
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проблема и који су ЛЕАП-ом предвиђени, наставили са још јачом 
финансијском подршком. 

 
Најзначајнији пројекти који су реализовани и који се реализују на територији 

града Панчева јесу: 
 

 Отклањање последица НАТО бомбардовања; 

 Постављање мониторинга за истраживање и испитивање подземних вода на 
простору између индустријске зоне Панчева и насеља Старчево у општини 
Панчево; 

 Испитивање квалитета површинских и подземних вода на локалитету 
панчевачких изворишта; 

 Мониторинг подземних вода јужно од Индустријске зоне Панчева; 

 Чишћење подземне воде загађене ЕДЦ-ом у кругу фабрике ХИП Петрохемија 
Панчево; 

 Локални еколошки акциони план (ЛЕАП) за Панчево; 

 Систем за континуални мониторинг имисије; 

 Пројекат проширења и реконструкције канализационе мреже и изградња 
постројења за пречишћавање отпадних вода Панчева у оквиру ''Акционог 
плана за Панчево''; 

 Систем управљања индустријским аерозагађењем у Панчеву у оквиру 
''Акционог плана за Панчево''; 

 Пројекат санације и чишћења и санације канала отпадних вода у оквиру 
''Акционог плана за Панчево''; 

 Пројекти санације и рекултивације постојећих депонија на територији града 
Панчева; 

 Пројекат регионалне санитарне депоније у Панчеву; 

 Реконструкција и изградња вишенаменског хидросистема – Надела; 

 Пројекти који се реализују у оквиру Годишњег програма заштите и 
унапређења животне средине града Панчева. 
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6.3. Квалитет ваздуха, воде и земљишта у Панчеву 

 
Панчево је сврстано у подручја загађене и деградиране животне средине у 

којима је потребно санирати и ревитализовати деградиране и угрожене екосистеме 
и санирати последице загађења, према Просторном плану Републике Србије25. 
Према истом документу Панчево је такође сврстано и у подручја угрожене животне 
средине са повременим прекорачењим граничних вредности загађујућих материја, 
за која треба спречити даљу деградацију и обезбедити побољшање постојећег 
стања, како би се умањила деградираност животне средине као ограничавајућег 
фактора развоја. 

 
Највећа индустријска и друга постројења имају значајан утицај на животну 

средину укључујући емисије у ваздух, воду и земљиште, генерисање отпада и 
потрошњу енергије на територији града Панчева. Самим тим, са хемијском и 
петрохемијском индустријом и рафинеријом нафте град Панчево спада у 
најугроженија подручја у Републици Србији. У циљу предузимања свих неопходних 
мера за спречавање хемијских удеса, ограничавање удеса на живот и здравље 
људи и животну средину као и стварање услова за управљање ризиком, 
дефинисане су одредбе у Закону о заштити животне средине. 

 
Квалитет ваздуха 
 
Према Годишњем извештају о стању квалитета ваздуха у Републици Србији 

2012. године26 у коме је оцена квалитета ваздуха извршена на основу концентрација 
загађујућих материја добијених аутоматским мониторингом квалитета ваздуха у 
државној и локалној мрежи, за град Панчево је утврђена трећа категорија квалитета 
ваздуха, односно прекомерно загађен ваздух.27 

 

 
 

Слика 23. Приказ прекомерно загађеног ваздуха у Панчеву Извор: 
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2018&mm=03&dd=13&nav_category=12&nav_id=136879

9 

                                                           
25Према Просторном плану Републике Србије (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2010)  
26Према подацима Агенције за заштиту животне средине 
27На основу прекорачења толерантних вредности суспендованих честица ПМ10  
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 Концентрације органских загађујућих материја су знатно смањене у односу 
на претходни период, а концентрација бензена, који је био међу доминантним 
полутантима, сведена је на нижу од прописане годишње концентрације. Иако према 
Уредби о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха чађ не спада у 
загађујуће материје на основу којих се врши оцењивање квалитета ваздуха, због 
негативног утицаја на здравље становништва, концентрације овог полутанта се 
редовно прате у оквиру мониторинга квалитета ваздуха у граду Панчеву. У току 
зимског периода се бележи велики број прекорачења граничне вредности, а ваздух 
се оцењује као нездрав за сензитивне групе, нездрав или врло нездрав. Основни 
извори честичног загађења су индустрија, енергетска постројења, индивидуална 
ложишта, саобраћај и др. 

 
Ваздух у Панчеву је као и ранијих година најоптерећенији суспендованим 

честицама ПМ 10. Мерења градског мониторинга за контролу квалитета ваздуха 
показују да је ваздух, на територији града Панчева, од 2006. године, од кад се 
мерења честица ПМ10 спроводе, па до данас, најоптерећенији суспендованим 
честицама ПМ10, али је број прекорачења овим загађујућим материјама у 2013. и 
2014. години био мањи у односу на она мерења из ранијих година. 

 

 
 

Слика 24. Приказ прекомерно загађеног ваздуха у Панчеву  
Извор: http://www.ekologija.rs/zagadenje-vazduha-u-pancevu 

 
У оквиру Плана квалитета ваздуха за град Панчево, извори загађења ваздуха 

у Панчеву могу сврстати у три категорије, а то су: 
 

 специфично загађење од индустрије,  

 индивидуална ложишта, 

 и саобраћај. 
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Индустрија града Панчева смештена је у шест мешовитих индустријских 
зона, и на неколико појединачних локалитета. Становништво Панчева је 30-35% 
обухваћено даљинским системом грејања, док преостали део становништва 
користи индивидуалне начине загревања. Према врсти горива у употреби су 
природни гас, мазут, лож уље и угаљ, наводи се у Плану квалитета ваздуха у 
Панчеву. 

 
У урбаној средини саобраћај представља значајан извор загађујућих 

материја, а у издувним гасовима моторних возила има око 180 органских 
компоненти. Најпознатији непријатељ чистог ваздуха у Панчеву био је бензен, али 
се његове вредности већ неколико година крећу испод дозвољених граничних 
вредности. Ово је резултат великог напора како локалне заједнице, министарства, 
тако и одговорног пословања фабрика Јужне индустријске зоне. 

 
Оно што остаје да се решава, како ваздух у Панчеву не би био треће 

категорије, јесу повећане концентрације честица. Овај проблем је најчешће 
изражен у зимском периоду, као резултат ложења чврстог горива за загревање 
просторија.  

 
У оквиру Плана квалитета ваздуха за град Панчево, помиње се и проблем 

непријатних мириса у урбаним срединама, за који се наводи “да је већи него што 
очекујемо”, али се и додаје да мирисни параметри нису део законске регулативе. 

 

 
 

Слика 25. Приказ прекомерно загађеног ваздуха у Панчеву  

Извор: https://staklenozvono.rs/2016/01/ispitivanje-zagadenosti-zivotne-sredine-u-pancevu/ 
 
Предлог мера за побољшање квалитета ваздуха у Панчеву је заснован како 

на стратешким документима које је усвојио град Панчево тако и на акционим 
плановима највећих емитера из индустријске зоне. Град Панчево је до сада доносио 

https://staklenozvono.rs/2016/01/ispitivanje-zagadenosti-zivotne-sredine-u-pancevu/


47 
 

низ докумената од посебног значаја за побољшање квалитета ваздуха. Посебно по 
значају требало би издвојити Стратегију развоја града Панчева од 2014 до 2020.  

 
Стратегија развоја града Панчева 2014. – 2020. године представља нову 

генерацију стратешких докумената на територији Републике Србије и по оцени 
експерата један је од најбољих планова ове врсте код нас. Стратегија развоја града 
Панчева донета је уз висок степен грађанске партиципације и представља пример 
најбоље праксе у погледу укључивања грађана у израду стратешких докумената. 
Маркетинг и пи-ар кампања која је по први пут вођења и путем друштвених мрежа 
приликом израде стратешког документа локалне самоуправе оцењена је као 
најбоља кампања и представљена је као пример најбоље праксе. 

 
У овој стратегији је дефинисано 11 стратешких приоритета од којих је једна 

заштита животне средине и квалитет ваздуха као њен саставни део.28 
 
Остале активности које би имале утицаја на квалитет животне средине у овом 

документу су: 
 

 Вођење и ажурирање локалног регистра загађивања животне средине; 

 Унапређивање материјалних и техничких услова за заштиту ваздуха, воде и 
земљишта; 

 Обезбеђивање подстицајних мера за коришћење гаса као енергента; 

 Смањење аерозагађења пореклом од јавног саобраћаја; 

 Повећање зелених површина; 

 Успостављање катастра јавних зелених површина на територији града; 

 Израда пројекта пошумљавања неквалитетног земљишта у јавној својини; 

 Реализација пројекта пошумљавања; 

 Ревитализација заштитног зеленог појаса у Тополи; 

 Повећање зелених површина у оквиру грађевинске зоне у граду и селима; 

 Развој одрживог система управљања отпадом; 

 Затварање старе градске депоније; 

 Израда главног пројекта санације и рекултивације старе депоније; 

 Санација и рекултивација старе депоније; 

 Развој одрживог система управљања отпадом; 

 Израда пројектно-техничке документације за санaцију депонија у насељеним 
местима (Глогоњ, Качарево, Б. Брестовац и Омољица); 

 Санација и рекултивација неусловних сметлишта у насељеним местима. 
 

                                                           
28http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2017/07/Plan-kvaliteta-vazduha-jun-2017-grad-Pancevo.pdf 
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Слика 26. Приказ Стратегије развоја града Панчева 2014.-2020.год. 

Извор: http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2017/07/Plan-kvaliteta-vazduha-jun-2017-grad-
Pancevo.pdf 
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У Плану квалитета ваздуха на територији Панчева набројан је низ мера које 
се планирају у наредном периоду ради унапређења квалитета ваздуха у граду 
Панчеву, од којих су већ предузете следеће мере: 

 

 Аутоматски мониторинг квалитета ваздуха, 

 Дневно праћење аерозагађења, 

 Побољшање система даљинског грејања, 

 Израђени документи на нивоу града, 

 Зоне успореног саобраћаја, 

 Промотивне активности на нивоу града, 

 Европска недеља мобилности, 

 Пројекат „Острво за одрживи саобраћај“. 
 

Активније деловање на побољшању квалитета животне средине, у односу на 
ранији период, се види кроз низ реализованих активности у Петрохемији.29 

 

 
Слика 27. Реализовани пројекти у ХИП Петрохемији 

Извор: http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2017/07/Plan-kvaliteta-vazduha-jun-2017-grad-
Pancevo.pdf 

                                                           
29http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2017/07/Plan-kvaliteta-vazduha-jun-2017-grad-Pancevo.pdf 
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Квалитет вода 
 
На основу Уговора о вршењу услуге испитивања квалитета површинских 

вода Тамиш, Дунав, Поњавица, закљученог између Градске управе града Панчевa 
и Завода за јавно здравље Панчево, Завод за јавно здравље Панчево je извршило 
редовно испитивање квалитета вода које се користе за купање и рекреацију на 
следећим локацијама30: 

 

 река Тамиш - купалиште у Панчеву, Глогоњу и Јабуци, 

 река Дунав - купалиште „Бела Стена“ (лево и десно од шпица), 

 Поњавица - купалиште у Омољици и Банатском Брестовцу, 

 купалиште у Иванову, 

 језеро у Качареву. 
 
Дефинисан обим микробиолошких анализа је: фекалне колиформне 

бактерије, укупне колиформне бактерије, цревне ентерококе и број аеробних 
хетеротрофа, а дефинисан обим физичко-хемијских анализа је: pH, суспендоване 
материје, растворени кисеоник, засићеност кисеоником, БПK5, ХПК, нитрати, 
нитрити, амонијум јон, хлориди, одређивање укупног остатка после испарења на 
105 степени целзијуса, електропроводљивост на 20 степени целзијуса, гвожђе, 
цинк, олово, кадмијум, жива и никл. 

 
На основу Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у 

површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање 
(Сл. гласник РС, бр. 50/2012), као и Правилнику о параметрима еколошког и 
хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног 
статуса подземних вода (Сл. Гласник РС, бр. 74/2011), наводи се следећих пет 
класа: 
 

 Класа I: Одговара одличном еколошком статусу, 

 Класа II: Одговара добром еколошком статусу, 

 Класа III: Опис класе одговара умереном еколошком статусу, 

 Класа IV: Одговара слабом еколошком статусу, 

 Класа V: Одговара лошем еколошком статусу.  
 

На основу Извештаја о испитивању квалитета површинских вода Тамиш, 
Дунав, Поњавица, купалиште у Иванову, језеро у Качареву, утврђено је следеће: 

 
1. да контролисани узорак реке Тамиш (купалиштa у Панчеву, Јабуци и 

Глогоњу) , са аспекта испитиваних параметара задовољава критеријуме Уредбе и 
Правилника за водна тела тип 1 (велике низијске реке), за класу III (добар еколошки 
статус). Ова површинска вода може се користити за купање и рекреацију. 

 

                                                           
30http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2018/07/pov-vode-I-kampanja-2018.pdf 
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2. да контролисани узорци реке Дунав купалиште Бела Стена (лево и десно 
од шпица), са аспекта испитиваних параметара задовољавају критеријуме Уредбе 
и Правилника за водна тела тип 1 (велике низијске реке), за класу IV (слаб еколошки 
статус). Према стручном мишљењу доктора медицине-специјалисте хигијене 
параметри (-pH, суспендоване, HPK, гвожђе) који су изнад МДК вредности у овом 
узорку не могу утицати на здравље људи те се вода може користити за купање и 
рекреацију. 

 
3. да контролисани узорци реке Поњавице (купалиште у Oмољици и 

Банатском Брестовцу) за вештачка водна тела, припада класи IV (слаб еколошки 
статус). Према стручном мишљењу доктора медицине-специјалисте хигијене 
параметри (-pH, суспендоване честице (само у Б. Брестовцу), BPK5, и HPK) који су 
изнад МДК вредности у овом узорку не могу утицати на здравље људи те се вода 
може користити за купање и рекреацију. 

 
4. да контролисани узорак са купалишта у Иванову задовољава критеријуме 

Уредбе и Правилника за вештачка водна тела за класу IV (слаб еколошки статус) 
због повећане концентрације водоникових јона, суспендованих материја и БПК5 и 
повећаног броја цревних ентерокока. Ове површинске воде припадају класи IV и не 
могу се користити у сврху купања и рекреације. 

 
5. вода из језера у Качареву задовољава критеријуме Уредбе и Правилника 

за вештачка водна тела за класу II (добар еколошки статус). Ове површинске воде 
се могу користити у сврху купања и рекрeације. 
 

 
 

Слика 28. Изглед купалишта у Панчеву 
Извор: https://www.pancevo-online.rs/index.php/gradske-teme/668-zjzpa-kvalitet-vode-kupalista-

u-pancevu-i-okolini 

https://www.pancevo-online.rs/index.php/gradske-teme/668-zjzpa-kvalitet-vode-kupalista-u-pancevu-i-okolini
https://www.pancevo-online.rs/index.php/gradske-teme/668-zjzpa-kvalitet-vode-kupalista-u-pancevu-i-okolini
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За потребе водоснабдевања у граду Панчеву користе се само подземне 
воде, што са становишта одрживог развоја није најповољније решење. Пројектом 
целовите санитарне заштите панчевачког изворишта који је урађен 2003. године од 
стране Рударско-геолошког факултета - Института за хидрологију, а потврђен 
Закључком Скупштине општине Панчево, дефинисане су зоне непосредне заштите, 
ужа зона заштите и шира зона заштите изворишта. Хигијенски исправна вода за 
пиће из градског система водоснабдевања доступна је за становнике Панчева, а 
квалитет воде за пиће контролише се интерно у лабораторији ЈКП ''Водовод и 
канализација'' и екстерно у складу са Правилником о хигијенској исправности воде 
за пиће.  

 
Специфична потрошња воде по становнику на дан је скоро два пута већа од 

норме ЕУ (150 л/ст/дан), а губици воде премашују толерисане вредности 1,3-2 пута 
(просечно у Србији износе 32% и имају тренд пораста). Степен изграђености 
водоводне инфраструктуре и прикљученост домаћинстава на водоводни систем је 
на високом нивоу док степен изграђености канализационе инфраструктуре не 
задовољава у потпуности потребе града и индустрије. Организовано прикупљање 
и одвођење отпадних вода са изграђеном канализационом мрежом постоји у граду 
Панчеву и у јужној индустријској зони, док остала насеља проблем евакуације 
отпадних вода решавају у већини случајева путем индивидуалних водопроусних 
септичких јама и упојних бунара. 

 
 Постојећи канализациони систем насељеног места Панчева је конципиран 

као сепарациони а све употребљене воде прикупљене канализационим системом 
се без третмана испуштају у Дунав. Непречишћене отпадне воде које се из 
индустријских и комуналних постројења упуштају у водотоке, мелиоративне канале, 
водопропусне септичке јаме и упојне бунаре проузрокују загађивање тла, 
површинских и подземних вода.  

 
Загађивању отпадним водама изложени су реке Надел, Тамиш и Дунав, бара 

Топола, Мали Рит и канал отпадних вода у ЈИЗ (Азотарин канал). У циљу дугорочног 
решавања проблема одвођења и пречишћавања комуналних отпадних вода града 
Панчева и свих насељених места, урађен је Генерални пројекат третмана 
комуналних отпадних вода са претходном студијом оправданости за град Панчево 
и сва насељена места (Институт за водопривреду ''Јарослав Черни''). Као 
најрационалније и најекономичније техничко решење овим пројектом предвиђена је 
варијанта за изградњу индивидуалних постројења за третман отпадних вода у 
сваком насељеном месту на територији града Панчева, што подразумева изградњу 
девет мањих постројења и једног централног постројења за сам град Панчево. 

 
 
 
 
 
 
Квалитет земљишта 
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 У Панчеву се од 2009. године спроводи програм испитивања квалитета 

пољопривредног земљишта. Пројектом ''Мониторинг стања земљишта и утицаја на 
биљке на подручју града Панчева'' обухваћена је 31 локација на подручју 
катастарских општина Панчево, Војловица, Банатско Ново Село, Долово, Качарево, 
Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Јабука и Глогоњ. Према 
резултатима испитивања, садржај тешких метала на свим испитиваним 
локалитетима је знатно нижи од максимално дозвољених концентрација, односно 
такав да омогућава производњу здравствено безбедне хране. 

 
Анализом садржаја остатака пестицида - карбамата, органофосфорних 

пестицида, пиретроида, триазина и органохлорних пестицида у свим испитиваним 
узорцима земљишта утврђени су садржаји остатака пестицида знатно испод 
дефинисаних граничних вредности, односно, са становишта садржаја остатака 
пестицида, земљиште обухваћено испитивањима у оквиру овог пројекта може се 
сматрати погодним за производњу здравствено безбедне хране. 

 
 Испитивањем садржаја тешких метала у производима биљног порекла –

кадмијум, жива, арсен, хром, никл, бакар, цинк, гвожђе, манган и олово, утврђени  
су садржаји тешких метала у узорцима ратарских култура, поврћа и воћа са 
различитих локалитета подручја града Панчева знатно нижи од МДК дефинисаних 
важећим правилником. Испитивања садржаја остатака пестицида у производима 
биљног порекла на подручју града Панчева у 124 узорака пољопривредних 
производа биљног порекла нису показала присуство резидуа пестицида у 
концентрацијама које се сматрају недозвољеним у односу на важеће прописе.31 
 

На простору Републике Србије у току 2012. године Агенција за заштиту 
животне средине испитивала је земљиште у околини 28 индустријских комплекса 
(међу којима је и индустријска зона Панчева) на укупно 55 локалитета од којих 8 у 
Панчеву. Подаци о праћењу укупног садржаја тешких метала у земљишту показују 
прекорачење граничних вредности у површинском слоју земљишта до 30 цм за 
кадмијум, никл и бакар, док су олово, цинк, хром и арсен у нешто мањем проценту 
прекорачивали граничне вредности. 
 

У Панчеву је крајем јануара 2017. године завршен пројекат „Подизање 
капацитета за анализу и мере смањења дуготрајних органских загађујућих 
супстанци у Србији” који је спроводен захваљујући споразуму који су потписале 
јапанска Агенција за међународну сарадњу (ЈИЦА), Хемијски факултет у Београду, 
Удружење за унапређење животне средине из Хјога и Град Панчево у току 2014. 
године. 

 

                                                           
31http://www.pancevo.rs/?wpfb_dl=882 
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Слика 29. Приказ земљишта у граду Панчеву 
Извор: http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:587350-Pancevacko-tlo-nije-zagadjeno 

 
Основни циљ овог пројекта био је да се утврди квалитет пољопривредног 

земљишта и безбедност култура које се узгајају на тој земљи. Током пројекта 
урађена су истраживања земљишта и животне средине и на тај начин град Панчево 
је узео учешће у спровођењу акционог плана Стокхолмске конвенције.  

 
Један од најважнијих захтева је био да се провери безбедност 

пољопривредних производа на основу мониторинга земљишта, и утврђено је да су 
ти производи безбедни. Оно што је посебно битно истаћи јесте чињеница да су 
поред истраживања урађене и следеће активности: 

 

 Едукација локалног становништва и деце, 

 Јачање капацитета у области које се односе на дуготрајне органске 
загађујуће супстанце, 

 Обука стручних служби у погледу мера за спречавање загађења 
животне средине. 
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6.4. Утицаји загађења на здравље становника града Панчева 

 
Анализа здравственог стања становништва до недавно се базирала 

искључиво на подацима о умирању, да би током двадесетог века били уведени и 
показатељи обољевања. Последњих деценија процена здравственог стања 
становништва се заснива и на подацима о коришћењу здравствене заштите. С 
обзиром да многе болести и стања настају не само услед дејства биолошких 
узрочника, већ и због присуства бројних фактора животне средине, процена 
здравственог стања становништва није потпуна уколико се не разматрају и ови 
чиниоци. 

 
Поред овог приступа, који се базира на негативном аспекту здравља у 

мерењу здравственог стања све чешће се примењују позитивни показатељи, 
засновани на перцепцији здравља, функционисању и адаптабилности животној 
средини. 

 
Обољевање одраслог становништва у граду Панчеву у периоду од 1991- 

2010. године се карактерише високим учешћем хроничних незаразних болести 
(болести срца и крвних судова, хипертензија, малигне неоплазме, шећерна болест). 
У посматраних двадесет година приметан је пораст стопе обољевања код шећерне 
болести и тумора.  

 
У обољевању предшколске и школске деце доминирају болести система за 

дисање, а као значајан проблем издваја се повећање стопе обољевања од 
бронхијалне астме и тумора. Здравље жена у граду Панчеву у највећој мери 
угрожавају специфична обољења везана за пол и репродуктивну функцију. Као 
значајан проблем се издвајају болести мокраћно-полног система и тумори. Водећи 
узроци смртности становништва овог града годинама уназад су болести система 
крвотока, а одмах иза њих тумори. 

 
 Приметно је да се током последњих двадесет година смањила општа стопа 

смртности код кардиоваскуларних болести, а повећала се општа стопа умирања 
становништва од тумора. Успешном превенцијом може се битно снизити стопа 
обољевања и умирања од ових болести, што би свакако био један од приоритетних 
задатака здравствене службе и шире друштвене заједнице у побољшању 
здравственог стања становништва.  

 
Годишње се региструје око 1.350 оболелих а умре око 930. Код мушкараца 

најчешћи је карцином плућа, дебелог црева и простате а код жена рак дојке, грлића 
материце, дебелог црева и плућа. 

 
Анализа морбидитета одраслог становништва по групама болести показује 

да ова популација најчешће обољева од болести система за дисање. Најчешћа 
дијагноза унутар ове групе болести је акутна упала грла и ждрела, затим 
вишеструке инфекције горњих партија дисајних путева, и акутна упала душника.32 
                                                           
32http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-MT-2012.pdf 
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Слика 30. Најчешће групе болести у Панчеву 
Извор: http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-

MT-2012.pdf 
 

На другом месту налазе се болести система крвотока, код којих је најчешћа 
дијагноза есенцијална артеријска хипертензија (повишен крвни притисак 
непознатог узрока). На другом месту унутар ове групе су друге исхемијске болести 
срца, и на трећем поремећаји спроводног система срца. 

 
Треће место припада болестима мишићно-коштаног и везивног ткива. Унутар 

ове групе најчешће дијагнозе болести су друга обољења леђа, болести меких ткива 
и дегенеративно обољење зглобова. 

 
На четвртом месту у обољевању одраслог становништва Панчева су болести 

мокраћно-полног система. Најчешће дијагнозе унутар ове групе су: акутна упала 
мокраћне бешике, друге болести система за мокрење и бенигно увећање простате.  

 
Болести жлезда са унутрашњем лучењем, исхране и метаболизма заузимају 

пето место у обољевању одраслих у Панчеву. Водеће дијагнозе у овој групи су 
шећерна болест, други поремећаји жлезда са унутрашњем лучењем, исхране и 
метаболизма и други поремећаји штитне жлезде.  

 
Анализа обољевања предшколске деце у Панчеву по групама болести, 

показује да предшколска деца у Панчеву најчешће обољевају од болести система 
за дисање. Најчешћа дијагноза унутар ове групе је акутна упала грла и ждрела. На 
другом месту су вишеструке инфекције горњих партија дисајних путева, а на трећем 
акутна упала душника и душница.33 

                                                           
33http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-MT-2012.pdf 

http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-MT-2012.pdf
http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-MT-2012.pdf
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Слика 31. Најчешће групе болести код предшколске деце у Панчеву 

Извор: http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-
MT-2012.pdf 

 

На другом месту су заразне и паразитарне болести. Најчешће болести унутар 
ове групе су друге вирусне болести, варицела и гљивичне болести. 

 
Треће место припада симптомима, знацима и патолошким клиничким и 

лабораторијским налазима, унутар којих су најчешће дијагнозе други симптоми, 
знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази, бол у стомаку и карлици и 
температура непознатог узрока. 

 
На четвртом месту су болести ува и мастоидног наставка. Највећу стопу 

обољевања унутар ове групе имају болести ува и болести мастоидног наставка, 
затим следе друге болести ува и мастоидног наставка, а на трећем месту су 
поремећаји слуха. 

 
На петом месту су болести система за варење. Водеће болести у овој групи 

су: друге болести црева и потрбушнице, друге болести једњака, желуца и 
дванаестопалачног црева и друге болести усне дупље, пљувачних жлезда и 
вилица.  

 
Анализа обољевања школске деце у Панчеву по групама болести, показује 

да школска деца у Панчеву најчешће обољевају од болести система за дисање. 
Најчешће дијагнозе унутар ове групе су акутна упала грла и ждрела, затим 
вишеструке инфекције горњих партија дисајних путева и акутна упала душника и 
душница.  

 

http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-MT-2012.pdf
http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-MT-2012.pdf
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Заразне и паразитарне болести заузимају друго место у обољевању школске 
деце у Панчеву током 2012. године. Најчешће дијагнозе унутар ове групе су друге 
вирусне болести, варицела и друге заразне болести. 

Треће место припада симптомима, знацима и патолошким клиничким и 
лабораторијским налазима, а најучесталије дијагнозе у овој групи су други 
симптоми, знаци и ненормални клинички и лабораторијски налази, бол у стомаку и 
карлици и температура непознатог узрока.  

 
На четвртом месту су повреде, тровања и последице деловања спољних 

фактора. Друге специфичне, неспецифичне и вишеструке повреде су најучесталија 
дијагноза у оквиру ове групе. 

 
На петом месту се налазе болести система за варење. Водеће дијагнозе у 

овој групи су друге болести црева и потрбушнице, друге болести једњака, желуца и 
дванаестопалачног црева и друге болести зуба и потпорних структура34.  

 
Слика 32. Најчешће групе болести код школске деце и омладине у Панчеву 

Извор: http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-
MT-2012.pdf 

 
Анализа обољевања жена према групама болести показује да су болести 

мокраћно-полног система водећи узрок обољевања женске популације.  
 
Водеће дијагнозе су: друга запаљења женских карличних органа, друга 

обољења полномокраћног пута и поремећаји менструације. Друга запаљења 
женских карличних органа припадају акутним болестима које су у одређеном 
проценту значајни носиоци ризика за смањење фертилитета женске популације. 

 

                                                           
34http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-MT-2012.pdf 
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На другом месту су доброћудни и злоћудни тумори. Водеће дијагнозе унутар 
ове групе су: бенигни тумор глатког мишића материце, малигни тумор грлића 
материце и бенигни тумор дојке. 

 
Треће место припада групи трудноћа, рађање и бабиње. На првом месту у 

оквиру групе трудноћа, рађање и бабиње се налазе друге компликације трудноће и 
порођаја, спонтани побачај и друге трудноће са побачајем.35 

 
Слика 33. Најчешће групе болести код жена у Панчеву 

Извор: http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-
MT-2012.pdf 

 
Најчешћи узроци умирања становништва општине Панчево у 2012. години су 

болести система крвотока и тумори. На трећем месту су болести система за 
дисање, затим следе симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски 
налази. Пето место заузимају болести жлезда са унутрашњим лучењем, исхране и 
метаболизма.  

 
Здравствено стање одраслог становништва општине Панчево карактерише 

обољевање од кардиоваскуларних болести и висока стопа обољевања од 
повишеног крвног притиска непознатог узрока. Значајно место у обољевању 
одраслих заузимају болести мишићно-коштаног система и болести жлезда са 
унутрашњем лучењем, исхране и метаболизма, са високом стопом обољевања од 
шећерне болести. 

 
 Обољевање предшколске деце карактеришу болести система за дисање и 

болести ува и мастоидног наставка. На трећем месту у обољевању предшколске 
деце налазе се симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази. 

 

                                                           
35http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-MT-2012.pdf 

http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-MT-2012.pdf
http://www.zjzpa.org.rs/wp-content/uploads/2017/04/Analiza-zdr-stanja-JB-okruga-sa-RS-MT-2012.pdf
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Водеће место у обољевању школске деце имају болести система за дисање, 
а пето место припада болестима система за варење. У првих пет група болести у 
морбидитету школске деце, као и код предшколске деце налазе се симптоми, знаци 
и патолошки клинички и лабораторијски налази. 

 
Обољевање жена у општини Панчево, као и у осталим општинама на 

територији округа карактеришу болести које су везане за пол и репродуктивну 
функцију жена.  

 
Слика 34. Водеће групе болести у морталитету за град Панчево 

Извор: http://www.pancevo.rs/sadrzaj/uploads/2017/07/Plan-kvaliteta-vazduha-jun-2017-grad-
Pancevo.pdf 

 
Многе од ових болести могу се повезати са утицајем затрованог ваздуха у 

Панчеву. Сваки малишан у Панчеву, предшколског узраста, према подацима 
Завода за заштиту здравља, просечно има шест болести у току године, од којих су 
четири респираторне. Децу коси и леукемија.  

 
На удару затрованог ваздуха су и деца и одрасли. Одрасли такође 

обољевају: најзаступљеније малигно обољење код Панчеваца је карцином плућа. 
Од укупног броја умрлих од рака, сваки пети је имао карцином плућа. За њим следи 
рак дојке и органа за варење.  

 
Петрохемија има сарадњу са Центром за превенцију Панчево, где осим 

превентивних прегледа се ради и на едукацији запослених о ризицима који могу да 
доведу до неких болести. Петрохемија је обезбедила пре свега периодичне 
лекарске прегледе за запослене који раде на радним местима са повећаним радним 
ризиком.  
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Ово су само неке од мера којима општина Панчево и Управа за заштиту 
животне средине покушавају да зауставе загађење у овом граду. Деценијама 
затровани и навикли на свакојаке мирисе из индустријске Јужне зоне (Рафинерија, 
Петрохемија, Азотара), Панчевци као да су постали пасивни. Мониторинг који, 
свакодневно, показује концентрације опасних материја у ваздуху је на улазу у 
општинску зграду. А на њему графикон бензена чија је концентрација увек далеко 
изнад дозвољене и који изазива многа канцерогена обољења. 

 
Оно што је сигурно потребно, осим превентивних мера, јесте модернизација 

фабрика. Петрохемија мора да смањи емисију опасних материја, као и да поведе 
рачуна о преради отпадних вода. 

 
 

6.5. Aкцидентално угрожавање животне средине у Панчеву 

 

 Велики акциденти36 могу имати дугорочне последице, при чему се многе од 

њих могу пренети током времена и на територије околних држава. 

Еколошки и економски трошкови који прате акцидентне ситуације не погађају 

само компанију у оквиру које се десио акцидент, већ они погађају и државу на чијој 

територији се акцидент догодио, па је због тога потребно да примарни циљ сваке 

државе или региона буде одржавање нивоа ризика од појаве удеса на што је могуће 

нижем нивоу, узевши при томе у обзир и вероватноћу да се у будућности могу јавити 

комплекснији и потенцијално много већи акциденти, а све везано за предвиђени 

индустријски раст и развој једне земље. Због свега наведеног потребно је спровести 

мере које могу осигурати високи степен заштите. 

У Републици Србији до сада нису забележени хемијски акциденти попут оних 

који су се догодили у свету, али је било оних са значајнијим последицама. Сви су 

успешно санирани расположивим снагама и средствима, и завршили се без 

трагичних последица ширих размера. 

Са аспекта заштите животне средине значајни су акциденти услед којих 

долази до загађивања вода, ваздуха и земљишта и то изливањем опасних материја 

у земљиште и речне токове, загађивање ваздуха гасовитим отровним материјама, 

појаве нафтних мрља итд. 

                                                           
36Термин акцидент преузет је из стране литературе и одомаћио се у нашој стручној литератури, у 
саобраћајном сектору као синоним, присутан је назив незгода, у здравственом сектору несрећа, у 
судској медицини удес, а у међународној литератури акцидент. По правилу доводи до ванредних 
ситуација са и без последица по здравље људи, имовину и животну средину 
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Слика 35. Приказ прекорачења вредности за азот-диоксид 
Извор: http://mrtvo.pancevo.co.rs/vesti/izlivanje-azotne-kiseline-u-azotari-dovelo-do-povecanja-

zagadjenja-u-gradu/#more-146 
 

Најзначајнији догађај ове врсте се односи на испарења техничке азотне 

киселине 57%, услед грешке приликом утакања у аутоцистерну у ХИП Азотара 

Панчево (2008), што је само један у низу сличних акциденатa. 

Азотна киселина је безбојна и изузетно отровна супстанца која лако 

испарава, изазива пецкање у очима, носу, грлу, ждрелу и дисајним путевима. У 

контакту са кожом изазива хемијске опекотине жуте боје, а најтежа последица 

удисања ове киселине може бити едем плућа. 

Посебан проблем представља чињеница да се не може предвидети када ће 

настати удес као ни локација где ће до њега доћи. Због тога су индустријски 

најразвијеније земље, уз помоћ међународних организација, донеле бројне 

програме, предлоге, препоруке и конвенције који се односе на превенцију, 

приправност, одговор на удес, мере заштите и санације. 

Важност проблематике је неоспорна и лежи у чињеници да су у нашој земљи 

многа индустријска постројења и технолошки процеси застарели, или се пак 

одржавају и ремонтују на неадекватан начин, па је самим тим повећана опасност 

од могућег настанка удеса. Утолико пре, што се према подацима ОЕCD-а37 

процењује да се у свету сваки дан догоди од 30-35 хемијских акцидената мањег или 

већег обима. На основу овога може се, слободно, рећи да се хемијски удеси по 

размерама и штетним последицама могу сврстати међу веома опасне појаве које 

прете савременом свету. 

                                                           
37Organization for Economic Co-operation and Development 

http://mrtvo.pancevo.co.rs/vesti/izlivanje-azotne-kiseline-u-azotari-dovelo-do-povecanja-zagadjenja-u-gradu/#more-146
http://mrtvo.pancevo.co.rs/vesti/izlivanje-azotne-kiseline-u-azotari-dovelo-do-povecanja-zagadjenja-u-gradu/#more-146
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Слика 36. Приказ повећане концентрације штетних материја у ваздуху 
Извор: http://www.politika.rs/sr/clanak/44427/Drustvo/Kiselinom-zatrovali-Pancevo 

 

Хаварија у електричној мрежи у Петрохемији изазвала је испадање свих 

погона у Рафинерији нафте Панчево из функције, због чега је повећана 

концентрација бензена у ваздуху, између 135 и 160 микрограма по кубном метру 

(2008). 

Због повећане концентрације бензена, редукованог сумпора и угљоводоника 

неметанског типа, Републичка инспекција за заштиту животне средине поднела је 

захтев за покретање прекршајног поступка против одговорних особа у Рафинерији 

нафте Панчево (2008). 

 

Слика 37. Приказ прекорачења вредности за бензен 
Извор: http://mrtvo.pancevo.co.rs/page/2/ 



64 
 

Забележено је 413 микрограма по кубном метру ваздуха прашкастих 

материја, укупног редукованог сумпора 48 микрограма и угљен-моноксида који је 

достигао горњу границу од 10 микрограма (2007). 

 

Слика 38. Приказ прекорачења вредности за укупне угљоводонике неметанског типа 
Извор: http://mrtvo.pancevo.co.rs/vesti/zagadjenje-u-pancevu-jutros-ponovo-povecano/#more-147 

 

Мерења Општинског система за загађење ваздуха показала су велику 

концентрацију бензена и редукованог сумпора (2007). 

Центар за обавештавање у Панчеву је примио више позива грађана који су 

се жалили на непријатне мирисе. Као могући узрок помињала се Рафинерија нафте 

која је своје отпадне воде испуштала директно у канал отпадних вода, што је довело 

да загађења (2007). 

Обзиром да се данас узроци акцидената углавном приписују радној 

дисциплини и људским грешкама, све више су пристуна схватања о промени односа 

руководстава предузећа и саме заједнице према технолошком ризику.38 На тај 

начин би се избегли могући пословни губици, и спречили односно ублажили ефекти 

акцидената на људе и животну средину. 

Постоји читав низ различитих критеријума за класификацију ризика, при чему 

се може исказати квантитативно и квалитативно. Ризиком се може и мора 

                                                           
38Ризик означава вероватноћу да ће се несрећа појавити у одређеном временском раздобљу, 
околностима и са одређеним негативним последицама 

http://mrtvo.pancevo.co.rs/vesti/zagadjenje-u-pancevu-jutros-ponovo-povecano/#more-147
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управљати39, са мањим или већим успехом, и ако се тиме не гарантује да се 

акциденти неће догађати. 

Законом о заштити животне средине у Републици Србији прописана је 

обавеза предузећа да организује превентивне мере заштите животне средине од 

опасних материја. На тај начин се смањује могућност појаве акцидената и њихове 

последице, што директно утиче на смањење ризика. 

Штетно дејство40 опасних материја може се манифестовати директно и 

индиректно. Њихове последице се огледају у оштећењу здравља људи, смртним 

случајевима и психичим траумама, оштећењу и рушењу објеката за производњу. 

Такође се одражавају и на животну средину односно на загађивање вода, ваздуха 

и земљишта, деградацију флоре и фауне и оштећење природних и културних 

добара. Последице у случају хемијског акцидента су веће ако је слаба 

припремљеност субјеката, предузећа и заједнице на одговор на акцидент и ако су 

могући повредиви објекти бројни или близу погона или постројења. 

Рад ХИП Петрохемије има веома велики ризик од настанка различитих врста 
хемијских удеса (пожар, експлозија...). Ризик је присутан, јер се у оквиру ове 
компаније управља веома опасним материјама и по живот и здравље људи и по 
животну средину. Од опасних материја присутни су: бензин, хидрогенизовани 
пиролитички бензин, бутан, изобутан, хидразин хидрат, водоник пероксид, етилен, 
пропилен, Ц4 – фракција, натријумхипохлорит, жива, хром тироксид. Наведене 
супстанце су токсичне и представљају опасност у току рада са њима. Неке од њих 
могу узроковати рак (бензин, хидрогенизовани пиролитички бензин), генске 
мутације (бензин, хидрогенизовани пиролитички бензин, хром тироксид, хидразин 
хидрат), оштећења на плућима (бензин, хидрогенизовани пиролитички бензин) или 
изазвати смрт.  

 
Бензин може изазвати иритацију очију и коже иизазвати преосетљивост. 

Хидрогенизовани пиролитички бензин надражује кожу и очи и изазива 
преосетљивост. Бутан и изобутан су јако запаљиве материје у контакту са ваздухом 
на температури и притиску околине. Хидразин је и токсичан и опасан по околину, 
може узорковати канцер, отрован је за удисање, узрокује опекотине, веома је 
токсичан за водене организме и може проузроковати дуготрајне последице на 
водене екосистеме. Особине хидразина које су штетне за људе и животну средину 
су токсичност и еко-токсичност. Он може изазвати дерматитис код људи и 
животиња, као и многе друге штетне последице.  

 

                                                           
39Управљање ризиком представља све мере и поступке превенције, припреме, одговора на 
акцидент и санирања стања у циљу смањивања ризика и стварања услова под којима ризик може 
да буде прихватљив за индустрију и друштво 
40Под штетним дејством се подразумева деловање опасних материја на човека, биљни и 
животињски свет као и на неживе и живе материје и предмете 
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Водоник пероксид је оксидирајућа материја, лако запаљива, штетна за 
удисање и може уроковати опекотине већег степена. Особине које су штетне за 
људе и животну средину су оксидујуће дејство и нагризајуће дејство. Етилен је 
запаљива хемикалија у контакту са ваздухом, а испарења могу изазвати опасност 
и вртоглавицу. Особина које је штетна за здравље људи и животну средину је 
запаљивост односно екстремна запаљивост. Пропилен је, такође, запаљива 
хемикалија, која је због екстремне запаљивости штетна за људи и животну средину. 
Ц4 – фракција је веома лако запаљива токсична материја, која изазива генетска 
оштећења и карцином.  

 
Жива је јако токсична материја која је опасна по околину. Може имати 

тератогено дејство, веома је токсична када се удише, а опасна је и озбиљна за 
угрожавање здравља приликом дужег удисања. Веома је токсична за водене 
организме и лоше утиче на водене екосистеме. Штетна дејства по здравље људи и 
животну средину су токсичност и еко-токсичност. 

 

Иако постоји ризик од угрожавања животне средине поменутим потенцијално 
штетним супстанцама, ХИП Петрохемија данас послује у складу са постојећим 
стандардима чиме се смањује могућност негативног утицаја на људе и околину. 

 
 

6.6. Мере које се предузимају на подручју града Панчева за 

унапређење стања животне средине 

 
Систем заштите животне средине спроводи се путем одрживог управљања, 

очувања природне равнотеже, целовитости, разноврсности и квалитета природних 
вредности, као и услова за опстанак свих живих бића. У систем заштите животне 
средине убрајају се и различите врсте спречавања, контрола, смањивања и 
санација свих врста загађивања животне средине.41

 

 

Систем заштите животне средине обавезује сва лица (и правна и физичка) 
да у обављању својих активности воде рачуна о рационалном коришћењу 
природних богатстава, примењују прописе и предузимају мере заштите животне 
средине, а све то у складу са законом. 

 

У оквиру система заштите животне средине морају се поштовати и одређена 
начела, као што су начело интегралности, превенције и предострожности, очувања 
природних вредности, одрживог развоја, одговорности загађивача и њеног правног 
следбеника, начело „загађивач плаћа“, супсидијарне одговорности, примене 
подстицајних мера, информисања и учешћа јавности и начело заштите права на 
здраву животну средину и приступа правосуђу. 

 
Законом о заштити животне средине као и Законом о процени утицаја 

животне средине42 дефинисана је и процена утицаја на животну средину. Према 

                                                           
41Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, број 135/2004, 36/2009 
42Закон о процени утицаја на животну средину, Службени гласник РС, број 135/2004 и 36/2009 
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том закону уређује се поступак за процену утицаја оних пројеката који могу бити 
потенцијални узрочници загађења животне средине. То је превентивна мера 
заштите животне средине, која се заснива на изради студија и спровођењу 
консултација са јавношћу и анализом алтернативних мера. Циљ процене утицаја 
јесте прикупљање података и предвиђање штетних утицаја, који поједини пројекти 
могу имати на живот и здравље људи, као и на опстанак флоре и фауне, квалитет 
ваздуха, воде, земљишта. 

 
Да би се заштита животне средине могла спровести морају се стално 

одређивати граничне вредности штетних материја, буке, јачине зрачења и енергије, 
као и граничних вредности емитовања штетних материја у ваздух, воду и 
земљиште. Наведене вредности се морају стално утврђивати ради процене 
квалитета ваздуха, воде, земљишта, затим ради проналажења начина за 
управљање отпадом, индустријским загађењем и управљањем ризиком. 

 
Према Закону о заштити животне средине заштита ваздуха се остварује 

предузимањем мера систематског праћења квалитета ваздуха, затим смањењем 
загађивања ваздуха штетним материјама испод прописаних граничних вредности. 
Такође, заштита ваздуха се остварује и предузимањем неопходних техничко-
технолошких и других потребних мера за смањење емитовања штетних гасова, уз 
праћење утицаја загађеног ваздуха на здравље људи и животну средину.43 
 

Заштита ваздуха прописана је и посебним законом – Законом о заштити 
ваздуха. Према том закону се прописују мере за управљање квалитетом ваздуха, 
организују се начини и контрола спровођења заштите са циљем побољшања 
квалитета ваздуха као једно од неколико природних ресурса. Заштита ваздуха се 
спроводи успостављањем, одржавањем и унапређивањем јединственог система 
управљања квалитетом ваздуха, очувањем и побољшањем квалитета ваздуха, 
остваривањем мера у области заштите са циљем спречавања појаве или смањења 
штетних материја, које могу бити опасне по целу животну средину. Заштита ваздуха 
се остварује и избегавањем, спречавањем и смањењем загађења који утичу на 
оштећење озонског омотача, затим праћењем, прибављањем и процењивањем 
количине штетних материја у ваздуху и квалитета ваздуха.44 
 

Постоји неколико основних критеријума за утврђивање граничних вредности 
штетних материја у ваздуху. Дозвољене могу бити само концентрације које на 
човека не испољавају неспоредна или посредна штетна дејства и концентрације 
које не снижавају радну способност и не утичу на субјективан осећај. Такође, 
привикавање на штетне супстанце се мора посматрати као неповољан чинилац и 
као доказ неудобности утврђене концентрације. Концентрације које су, такође, 

                                                           
43Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, број 135/2004, 36/2009 – др. закон, 

72/20009 –др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016, члан 24. 
44Закон о заштити ваздуха, Службени гласник РС, број 36/2009 и 10/2013. 
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недозвољене јесу оне концентрације које неповољно утичу на биљни и животињски 
свет, на климу и на прозрачност атмосфере.45 

 
Загађивање воде може бити случајно, али је све чешћа појава да се она 

загађује неконтролисаним испуштањем штетних материја које су различитог 
порекла. У загађујуће материје воде спадају отпадне воде, индустријске отпадне 
воде, отпадне воде фарми, вода са пољопривредних површина, као и вода која 
отиче са градских површина. 

 
Штетне материје у воду могу доспети непосредно, односно таложењем из 

атмосфере, основна количина штетних супстанци се испушта путем отпадних вода, 
различитог састава из различитих извора. 

 
Садржај штетних материја у води може бити мањи уколико се вода 

пречишћава. Дешавања са штетним материјама зависе и од растворљивости, 
биоразградивости, као и од особина природне водене средине. Многе штетне 
материје које се налазе у индустријским отпадним водама поред токсичних особина 
поседују и способност нагомилавања у воденим организмима, што представља 
први корак њиховог укључивања у ланац исхране.  

 
Такође, загађење воде може довести и здравље човека у питање, ако уноси 

воду која није исправна за пиће или употребом воде за пољопривредну или 
индустријску употребу. За здравље човека штетност се може поделити у две 
категорије – прву, која представља опасности које проистичу од присуства 
биолошки шкодљивих чинилаца који долазе у додир са човековим телом 
непосредно или посредно, укључујући и инсекте као преносиоце болести и другу, 
која обухвата опасности које проистичу од хемијских или радиоактивних загађујућих 
материја које су последица испуштања индустријских отпадних материја у природну 
водену средину. 

 
Дејство штетних материја у води може се поделити на три категорије у 

зависности од врста промена. Примарне промене настају непосредним дејством 
штетних материја и изражавају се променама физичко-хемијских и биолошких 
особина воде, њеног састава, температуре, гасног режима. Секундарне промене 
настају међусобном реакцијом штетних супстанци, док терцијарне промене 
представљају нарушавање сложених комплекса реакција риба и других водених 
организама са спољашњом средином и односа међу самим организмима. 

 
У примарне промене се убрајају физичко-хемијске особине воде, биолошке 

особине воде, гасни режим, температура и састав воде. У секундарне промене 
убрајају се труљење и врење седимената са образовањем токсичних супстанци, 
слабљење процеса самопречишћавања у води, минерализација и слабљење 
биохемијских процеса у води и земљишту. У терцијарне промене се убрајају 

                                                           
45Ђармати Ш., Последице хемијске контаминације животне средине у миру, Привредапублик, 

Београд, 1989. 
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нарушавање узајамне везе риба и других водених организама, нарушавање односа 
међу организмима, снижавање биолошке продуктивности вода и распад 
биоценозе.46 

 
Заштита воде се остварује интегралним управљањем водама предузимањем 

и спровођењем мера за очување како подземних, тако и површинских вода. Мере 
заштите се примењују и ради очувања резерви воде и ради праћења квалитета и 
количине штетних материја у њој. Заштита вода се остварује предузимањем мера 
систематским и контролним праћењем квалитета воде, смањењем загађивања 
воде штетним материјама које морају бити испод прописаних вредности. Мере 
заштите се спроводе и техничко-технолошким мерама, у које спада, на пример, 
пречишћавање воде, ради спречавања уношења штетних материја у воду.47 

 
Циљеви заштите животне средине који су у вези са заштитом и 

унапређивањем свих водних тела површинских вода, као и заштитом и 
унапређивањем свих подземних вода, са циљем остваривања доброг квалитета 
површинских и подземних вода дефинисани су Законом о водама.48 

 
Закон о водама прописује и мере заштите воде од загађивања. То је скуп 

мера и активности којима се штити и, уколико је потребно, унапређује квалитет 
површинских и подземних вода. Циљеви спровођења заштитних мера у вези су са 
очувањем живота и здравља људи, смањења загађења и спречавања даљег 
погоршања квалитета вода, обезбеђивања нешкодљивог и несметаног коришћења 
воде, као и са циљем заштите водних и приобалних екосистема и постизања 
стандарда квалитета животне средине. 
 

Све наведене мере се спроводе у складу са прописима, којима се уређује 
заштита животне средине. Осим мера заштите воде, важан је и план заштите вода 
од загађења. Он садржи неколико важних елемената: мере за контролу, прекидање 
и смањење уноса штетних хемикалија у подземне и површинске воде, мере 
превенције и контроле, мере заштите екосистема, начин спровођења интервентних 
мера у случају загађења, рокове за смањење загађења. 

 
Такође, у циљу заштите вода прописане су и одређене врсте забрана. Према 

њима забрањено је уношење у воду отпадне воде које садрже загађујуће и штетне 
супстанце изнад прописаних вредности, испуштање отпадних вода у подземне 
воде, које могу узроковати погоршање квалитета воде, испуштање прекомерно 
термички загађене воде, коришћење ђубрива или средстава за заштиту биља у 
приобалним појасима, испуштање отпадних вода у јавну канализацију. Исто тако, 
сва лица, без обзира да ли су правна или физичка, имају обавезу да пречишћавају 
отпадне воде. 

                                                           
46Ђармати Ш., Последице хемијске контаминације животне средине у миру, Привредапублик, 
Београд, 1989. 
47Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, број 135/2004, 36/2009 – др. закон, 

72/20009 –др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016, члан 23. 
48Закон о водама, Службени гласник РС, број 30/2010, 93/2012 и 101/2016, члан 3, став 61. 
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Као и код ваздуха, и код вода постоје одређене граничне вредности 

дозвољених односно недозвољених количина штетних материја. Утврђивање ових 
вредности централна је карика у систему заштите вода. Максимална дозвољена 
концентрација штетних материја у води јесте концентрација која се не сме 
испољавати посредно или непосредно на организам човека односно да има штетно 
деловање на организам. Такође, концентрације не смеју довести до погоршања 
хигијенских услова коришћења воде.49 

 
Заштита земљишта се остварује спровођењем мера системског квалитета 

земљишта и праћењем индикатора за процену ризика од деградације земљишта. 
Такође, у мере заштите земљишта спада и спровођење ремедијационих програма 
за отклањање последица контаминације и деградације земљишног простора.50 

 
Земљиште је регулисано Законом о заштити земљишта51. Њиме се уређује 

заштита земљишта, систематско праћење стања и квалитета земљишта, мере 
санације, ремедијације, рекултивације, инспекцијски надзор и сва друга питања која 
су у вези са заштитом земљишта. Циљ спровођења заштите земљишта јесте 
спречавање односно отклањање штетних последица од ерозионих процеса, 
смањења садржаја органских материја у земљишту, неконтролисаних примена, 
непланских урбанизација, непланиране изградње, развоја инфраструктуре, пожара, 
хемијских удеса, загађења насталог од отпада, отпадних вода, хемијског загађења 
итд. 

 
Овим законом прописана су нека начела заштите земљишта, у која се 

убрајају начело очувања природне вредности земљишта, начело интегралности 
заштите земљишта, начело „загађивач плаћа“, начело „корисник плаћа“, затим 
начела супсидијарне одговорности, информисања и учешћа јавности, заштите 
права на очување природних вредности земљишта. 

 
Услед присуства одређене количине хумина и глине земљиште може везати 

веома високе концентрације штетних материја. Њихова количина зависи од 
особина земљишта, апсорпционих особина и присуства самосталних једињења 
појединих штетних супстанци. Медијум којим се штетне материје могу 
транспортовати до земљишта јесте вода, а затим и путем ваздуха, ветровима који 
носе прашину или аеросоле који су обогаћени штетним супстанцама. Дозвољена 
концентрација штетних материја у земљишту јесте она концентрација која не 
изазива негативно дејство на средину која је у додиру са земљиштем, на здравље 
човека и способност самопречишћавања земљишта. 

 

                                                           
49Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, број 135/2004, 36/2009 – др. закон, 

72/20009 –др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016, члан 22. 
50Закон о заштити животне средине, Службени гласник РС, број 135/2004, 36/2009 – др. закон, 

72/20009 –др. закон, 43/2011 – одлука УС и 14/2016, члан 22. 
51Закон о заштити земљишта („Сл. гласник РС“, бр. 72/09) 
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Према Закону о заштити животне средине отпад је свака материја односно 
предмет који је дефинисан законом којим се уређује управљање отпадом. Према 
Закону о управљању отпадом, отпад се дефинише као материја или предмет који 
држалац одбацује, намерава или је неопходно да одбаци.  

 
Отпад представља један од великих узрока загађења животне средине, а на 

то утиче непрестано повећање количине отпада, како комуналних, тако и опасних 
врста отпада. Такође, проблем отпада огледа се и у чињеници да не постоји 
довољна свест о значају правилног деловања у управљању отпадом. 

 
Правилно управљање отпадом захтева стручно познавање ове области. 

Управљање отпадом је сложен процес који обухвата контролу целокупног система 
поступања са отпадом. Тај процес подразумева настанак отпада, сакупљање, 
транспорт, третман и одлагање отпада. Такође, процес сакупљања отпада мора 
бити подржан законском регулативом и одговарајућим институцијама. 
 

ХИП Петрохемија, као регионални произвођач базних и полиемерних 
петрохемијских производа и лидер у хемијској индустрији, је усмерена на одрживи 
развој и непрекидно побољшава учинке процеса у заштити животне и радне 
средине. Уз поштовање важећих закона и прописа, оптималну потрошњу енергије, 
смањивање емисија у воду, ваздух и земљиште, смањивање и отпремање 
произведеног отпада, ХИП Петрохемија унапређује безбедност и здравље на раду 
и такође ствара минималан ризик од потенцијалних ризика у животној средини.52 
Стално се унапређује знање и свест запослених о квалитету, кроз одговарајућу 
обуку и бригу о животној средини. 

 
Када је у питању заштита животне средине, ХИП Петрохемија се труди да 

допринесе одрживом развоју у виду системског управљања животном средином. 
Политика ове индустрије јесте размишљање о последицама загађења животне 
средине, планирање решења, реаговање на појаве загађења и примењивање 
најсавременије технологије у односу на међународне стандарде. 

 
Цела компанија усредсређена је на смањење утицаја на животну средину, с 

обзиром на чињеницу да се баве производњом полимера и складиштењем нафтних 
деривата, производа који могу имати веома висок утицај на квалитет животне 
средине. У оквиру програма за заштиту животне средине компанија ХИП 
Петрохемија се труди да комбинацијом знања својих стручњака и употребом 
најбољих технологија врши контролу утицаја на животну средину.53 
 

Праћење утицаја на квалитет животне средине у оквиру ове компаније врши 
се уз помоћ неколико активности, а које су усмерене на праћење количине 
емитованих материја у ваздух, контролу квалитета отпадних вода пре мешања са 
другим отпадним водама, контролу квалитета подземних вода, управљање 
отпадом, управљање хемикалијама, примену законских и подзаконских докумената. 

                                                           
52http://www.hip-petrohemija.com/o-nama/osnovne-informacije.12.html 
53Godisnji _Izvestaj_ZZS_2011.pdf 
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У оквиру праћења количине штетних материја у ваздуху ХИП Петрохемија 
врши праћење неколико пута дневно уочавањем свих нестабилних појава, што им 
омогућава брзо и ефикасно деловање. У оквиру сваког дела фабрике постоји 
неколико мерних места праћења штетних материја у ваздуху. Интензивна праћења 
штетних материја у ваздуху врше се за бензен, угљоводонике, хлор и живу.  

 

Осим праћења штетних материја у ваздуху, у ХИП Петрохемији прати се 
количина штетних материја у отпадним водама. У оквиру тих праћења подразумева 
се систематски надзор хемијских и физичких карактеристика емисије, односно 
испуштања отпадних вода у животну средину. Мерења се понављају и резултати се 
пореде, са одговарајућом учесталошћу, а све у складу са документима и 
прописима. Циљ праћења јесте провера исправности рада и производње, као и 
исправности постројења за пречишћавање отпадних вода. Праћење отпадних вода 
се врши у две категорије – праћењем технолошких отпадних вода на месту 
настајања и праћење вода на месту испуштања у реципијент. 

 

Управљање отпадом је још једна од активности у ХИП Петрохемији. У оквиру 
ове активности видљиво је спровођење мера у оквиру сакупљања, транспорта и 
поновног искоришћења и одлагања отпада. Управљање се врши на начин којим је 
обезбеђен најмањи ниво ризика за угрожавање здравља и безбедности људи и 
животне средине. Управљање отпадом има за циљ смањење загађења воде, 
ваздуха и земљишта, смањење опасности по флору и фауну, као и смањење 
опасности од пожара или експлозија. Такође, управљање отпадом има за циљ и 
смањење негативних утицаја на пределе и природна добра, смањење буке и 
непријатних мириса. 
 

ХИП Петрохемија има стратегије управљања и посебним врстама отпада –
истрошених батерија, акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од 
електричних и електронских производа. Циљ ове стратегије јесте смањење 
количине отпада за крајње одлагање, повећање количине отпада за поновно 
коришћење кроз рециклажу и смањење емисија штетних материја. Управљање 
амбалажом се у оквиру ове стратегије односи на заштиту земљишта од загађења 
процуривањем, смањење заузимања земљишта, смањење емисије штетних 
материја у ваздух, подземне и површинске воде. 

 
У оквиру ХИП Петрохемије води се рачуна и о заштити од пожара, експлозија 

и сличних удеса. У тим активностима запослени ове компаније се труде да смање 
вероватноћу настанка удеса - утврђивањем и контролом свих ризика и 
идентификовањем аспеката који су важни за појаву удеса и утицај удеса на животну 
средину. Такође, сви морају обављати пословне делатности поштујући и 
примењујући важеће законске прописе и стандарде у области заштите животне 
средине. 

 
Свака запослена особа мора имати одређену врсту одговорности и свест о 

значају елиминисања могућности хемијског удеса, и свест о важности очувања 
животне средине. Такође, спречавање удеса се примењује и смањењем количине 
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отпада и третманом отпадних материја који не угрожава животну средину, 
употребом ефикасних метода за организовање рада и производног процеса. Циљ 
спречавања удеса јесте смањење емисија штетних материја у ваздух, земљиште и 
воду. 
 

У оквиру ХИП Петрохемије постоји неколико система заштите. Први систем 
заштите примењује се приликом поремећаја у раду постројења, односно приликом 
одступања вредности од параметара процеса. Други систем заштите се примењује 
уколико дође до поремећаја параметара у самом процесу производње. Трећи 
систем заштите примењује се праћењем комплетних стања појединих технолошких 
фаза. Такође, обезбеђена је континуална обука запослених за безбедан рад и 
правилно реаговање у случају појаве одступања од нормалног вођења производње. 
Присутне су и превентивне мере заштите – систем за дојаву пожара, систем за 
дојаву опасних концентрација гасова и пара, систем за дојаву температурних 
промена. 

 
Неповољност локације ХИП Петрохемије не може се лако решити, али се 

може приступити неким видовима заштите. Делимично решавање проблема може 
бити стварањем одговарајућих заштитних зона, постављањем зелених појасева и 
применом нових технологија које су еколошки прихватљиве. 

 
Управљање животном средином у Петрохемији подразумева бригу компаније 

о заштити животне средине кроз реализацију пројеката за смањење емисије 
загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште, минимизацију отпада, санацију 
историјског загађења као и примену техничко-технолошких мера у складу са 
најбољим доступним техникама. 

 
У циљу побољшања процеса, и усаглашавањa са новом законском 

регулативом, ради се на реализацији пројеката из области заштите животне 
средине. Ти пројекти су усмерени ка модернизацији опреме, смањењу емисије 
загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште као и ремедијацији загађених 
подручја. У току је реализација следећих еколошких пројеката: 

 

 Реконструкција фабрике за обраду вода, 

 Смањење емисије загађујућих материја у ваздух и воде и елиминација 
непријатних мириса, 

 Оптимизација ремедијације земљишта и подземних вода загађених 
ЕДЦ, 

 Смањење загађења земљишта и подземних вода, 

 Збрињавање опасног отпада са локација Панчево и Зрењанин, 

 Смањење количине опасног отпада, 

 Санација складишта за стабилисани муљ на локацији фабрике за 
обраду вода, 

 Смањење количине неопасног отпада. 
 



74 
 

У оквиру ове компаније постоје неки од развојних планова који су засновани 
на искоришћењу расположивих капацитета и њиховом повећању. Такође, тежи се 
ка повећању енергетске ефикасности, модернизацији, унапређењу технологије и 
смањењу емисија загађених материја у ваздух. Активности које се спроводе ради 
праћења и контроле утицаја ХИП Петрохемије на квалитет животне средине 
усмерене су на: 

 
• мерење емисије загађујућих материја у ваздух, 
• контролу квалитета отпадних, подземних и површинских вода, 
• управљање отпадом, 
• управљање хемикалијама, 
• спровођење активности везане за Севесо директиву, 
• имплементацију закона и подзаконских прописа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ЗАКЉУЧАК 

 

Развој хемијске индустрије и економски живот се морају довести у склад са 
принципима друштвеног развоја како би се спречили нови облици угрожавања и 
деградација животне средине. Треба подстицати истраживања у циљу замене 
токсичних хемикалија са мање опасним и алтернативним чистим технологијама. 
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Такође, више пажње се мора посветити превентивним мерама ради благовременог 
спречавања акцидената, и подизању оспособљености друштва да се одговарајуће 
понаша у случају несрећа.  

 
Неопходно је спроводити едукацију и информисање јавности, развијати 

системе заштите и превентивне, санационе мере. Уз рационално коришћење 
енергије и производа који су засновани на оптималним решењима заштите животне 
средине могу се значајно умањити здравствене последице по запослене у 
предузећима и становништво у околини. Потребно је активирати органе 
инспекцијског надзора, који би обезбедили ефикасну примену правних норми у 
области заштите животне средине.  

 
Држава је дужна да успостави одговарајућу организацију и формира агенцију 

за надзор, праћење и контролу опасних материја, и у сарадњи и интеграцији са 
постојећим друштвеним структурама, треба да буде главни координатор свих 
активности и мера субјеката. Јачањем мера сигурности и контроле, поштовањем 
прописа, одржавањем опреме, умереним коришћењем природних богатстава, ХИП 
Петрохемија би требало да подигне своје мере превенције. 

 
Наше друштво се суочило са последицама нарушавања равнотеже закона у 

природи и деградацијом животне средине која настаје због непоштовања, 
еколошких законитости животне средине, застареле технологије, и лошег 
просторног и урбанистичког планирања, нестручне и неконтролисане примене 
хемијских средстава у пољопривредној производњи.  

 
Недовољна свест о значају заштите животне средине доприноси 

непрестаном погоршавању еколошких услова и настанку глобалне економске кризе. 
Узроци нису у природним силама и појавама, већ у човеку и његовој активности. 
Развијене земље света постигле су такав степен индустријског развоја и такву 
економску моћ да сада као примарни задатак истичу еколошке проблеме.  

 
Индустријска постројења имају значајан удео у загађивању животне средине, 

стога је један део политике и права ЕУ у области животне средине оријентисан на 
примену различитих мера у односу на изворе емисија загађујућих супстанци 
пореклом из индустрије, нарочито када су у питању управљање опасним 
хемикалијама и безбедност индустријских постројења. Севесо акцидент који се 
догодио 1976. године у Италији, у хемијској фабрици пестицида и хербицида, имао 
је знацајан утицај на развој политике и регулативе Европске Уније (ЕУ) у области 
спречавања и контроле индустријских загађења и управљања ризиком. Од тада па 
све до данас, у циљу превенције и смањења негативних утицаја које индустрија има 
или може да има на животну средину, предузето је мноштво различитих активности 
и донесен је велики број прописа и докумената којима се регулише ова област. 

 
Сматра се да је законодавство Републике Србије у области безбедности 

индустријских постројења значајно унапређено изменама и допунама из 2009. 
године а у светлу усаглашавања са прописима ЕУ у овој области. Међутим, 
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утврђено је да постоји неколико питања која нису прецизно регулисана, због чега се 
појављују проблеми у спровођењу прописа. Ова питања су нарочито значајна 
имајући у виду сложеност проблематике и могуће последице недоследне примене 
закона и подзаконских прописа. Потребно је предузимање одговарајућих мера како 
би се проблеми у овој области, као и слични проблеми у другим областима, на 
одговарајући начин предупредили. Пре свега кроз усавршавање процедуре 
доношења прописа, систематско праћење примене и периодичне анализе ефеката 
примене истих. 

 
Важност проблематике је неоспорна и лежи у чињеници да су у нашој земљи 

многа индустријска постројења и технолошки процеси застарели, или се пак 
одржавају и ремонтују на неадекватан начин. Исто тако активности носилаца 
заштите од  опасних материја нису увек добро координисане и повезане иако смо 
свесни да су циљеви ове заштите јединствени и заједнички. 

 
Како би се избегле катастрофе и могло деловати у смислу одговарајуће 

заштите, како људи и материјалних добара а и заштите ширег окружења, потребно 
је што детаљније и потпуније упознавање са појединим загађујућим материјама, 
локализовање њихових извора, утврђивање начина распростирања, као и могућих 
последица које настају њиховим деловањем на човека и околину. 
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