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1 УВПД 

1.1 ППШТИ ППДАЦИ П ЦИЉНПМ ППДРУЧЈУ  

1.1.1 ППЛПЖАЈ ППЩТИНЕ МАЛИ ЗВПРНИК  

Ппщтина Мали Звпрник се налази у западнпм делу Републике Србије, у Средоем Ппдриоу. 
Западну границу Ппщтине шини река Дрина, са северпистпка се граниши са ппщтинпм Лпзница, са 
истпшне стране са ппщтинпм Крупао, а са југпистпка са ппщтинпм Љубпвија. На западнпј граници 
је међудржавни гранишни прелаз са Републикпм Српскпм, кпји се налазу у сампм месту Мали 
Звпрник, а на супрптнпј пбали реке Дрине је местп Звпрник. Ппщтина административнп припада 
Машванскпм пкругу.  

 

 

Слика 1. Пплпжај ппштине Мали Звпрник 

. 
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1.1.2 УРБАНП-ГЕПГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ  

Укупна ппврщина ппдрушја ппщтине Мали Звпрник је 184 km², најмаоа је у Машванскпм пкругу и 
једна пд најмаоих у Србији. На ппдрушју Ппщтине има 10 катастарских ппщтина,  12 насеља, 11 
регистрпваних месних заједница и 4 месне канцеларије. Већина насеља се налази уз реку Дрину, 
а пстала углавнпм уз оене притпке. Насеља са највећим брпјем станпвника су: Мали Звпрник, 
Радаљ, Дпоа Бприна и Брасина. Мали Звпрник је ппщтински центар и највеће насеље ппщтине 
према брпју станпвника, кпје се пп свпјим карактеристикама и садржајима приближава насељу 
урбанпг типа. 

 

 

Слика 1. Катастарске ппштине у ппштини Мали Звпрник 

За рељеф ппщтине карактеристишне су (i) алувијалне равни уз саму Дрину,  шија се щирина креће 
пд некпликп десетина метара, кап у Будищићу, дп 3,5 килпметара у Радаљу и Дпопј Бприни; (ii) 
предели дплинских кпса и ппбрђа пд 200-500 мнв и (iii) ппјас ниских планина и заравни пд 500-
856 м надмпрске висине на Црнпм врху, кпји је највища кпта Ппщтине. 
 
Пснпвне намене прпстпра према Прпстпрнпм плану ппщтине су: грађевинскп земљищте, 
ппљппривреднп и щумскп земљищте и впднп земљищте 
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1.2 СПЦИП-ЕКПНПМСКА  АНАЛИЗА  

1.2.1 СТАНПВНИЩТВП  

Према резултатима ппписа из 2011. гпдине укупан брпј станпвника на ппдрушју ппщтине мали 
Звпрник је 12.5741, дпк је густина насељенпсти  68,3 станпвника/km2, щтп је знатнп исппд 
прпсека за Републику Србију. Брпј станпвника у Ппщтини, у 2002. гпдини, бип је већи за 62,7% 
негп пп пппису из 1948. гпдине. Тп ппвећаое за пву ппщтину знатнп је веће пд прпсешнпг за 
Републику Србију (без Кпспва и Метпхије) у кпјпј је станпвнищтвп ппвећанп за 36,2%, пднпснп за 
Централну Србију, где је брпј станпвника увећан за 39,5%.  

 

 

Слика 3. Општина Мали Звпрник; пппис 2011.гпдина 

 

1.2.2 ТРЖИЩТЕ РАДА  

У ппщтини Мали Звпрник брпј укупнп заппслених је у ппрасту дп 2000. гпдине (изузев 1998), 
пптпм дплази дп пада брпја заппслених дп 2003. гпдине. У 2004. је видљивп ппвећаое у пднпсу 
на 2003. гпдину. Приближнп иста кретаоа брпја заппслених јављају се и на псталим нивпима. 
Кретаое брпја заппслених у свим пблицима свпјине, анализиранп је у перипду пд 1995-2004. 

                                                           
1
 Републишки завпд за статистику. Ппщтине и регипни у Републици Србији, 2012 
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гпдине, кап и заппслених у предузећима, устанпвама, задругама и другим прганизацијама пп 
делатнпстима: у Републици Србији, Централнпј Србији, Машванскпм пкругу и у ппщтини Мали 
Звпрник. 
Aнализиранп пп делатнпстима, у Малпм Звпрнику је 2004. гпдине највећи брпј заппслених бип у 
прерађивашкпј индустрији и вађеоу руда и камена, а дп 2000. гпдине – у индустрији и рударству. 
На нивпу Републике, Централне Србије и Машванскпг пкруга, упшава се слишна ситуација. У 
прерађивашкпј индустрији дплази на свим нивпима дп пада брпја заппслених и смаоеоа ушещћа 
пве делатнпсти у укупнпм брпју заппслених. У перипду пд 2006-2010. Гпдине.  
Према ппдацима Наципналне службе за заппщљавао у ппщтини је 2006. гпдине билп 2701, дпк 
је пвај брпј 2010. гпдине изнпсип самп 1856, щтп указује на драстишан пад заппсленпсти у 
петпгпдищоем перипду. Укупан брпј заппслених у 2011.гпдини изнпсип је 1649 такп да се тренд 
пада незаппсленпсти наставип.  
 
У табели 1 приказан је брпј заппслених у 2011. гпдини. пп сектприма делатнпсти. 2 
 

Табела 1. Заппслени пп сектприма делатнпсти za 2011. гпдине (структура учешћа у %) 

Делатнпст Ппщтина Мали 
Звпрник Брпј 

% 

Укупнп 1.649 100 

Заппслени у предузећима, задругама и др. прганизацијама 988 59,9 

Ппљппривреда, щумарствп и рибарствп 53 3,2 

Рударствп 136 8,2 

Прерађивашкаиндустрија 66 4,0 

Снабдевое ел.енергијпм, гаспм и парпм 85 5,2 

Снабдеваое впдпм и управљаое птпадним впдама 56 3,4 

Грађевинарствп 22 1,3 

Тргпвинанавеликп и малп, ппправка мптпрних впзила 73 4,4 

Сапбраћаји складищтеое 49 3,0 

Услуге смещтаја и исхране  4 0,2 

Инфпрмисаое и 
кпмуникације 

7 0,4 

Финансијске делатнпсти и делатнпст псигураоа 8 0,5 

Ппслпваое некретнинама 0 0,0 

Струшне,наушне,инпваципне и 
технишкеделатнпсти 

27 1,6 

Административне иппмпћнеуслужнеделатнпсти 2 0,1 

Државнауправа и пбавезнп спцијалнппсигураое 61 3,7 

Пбразпваое 214 13,0 

Здравствена и спцијалназащтита 109 6,6 

Уметнпст,забава ирекреација 12 0,7 

Пстале услужне делатнпсти 6 0,4 

Лица кпја сампсталнп пбављају делатнпст 661 40,1 

 
 
У Ппщтини су зараде у благпм ппрасту у перипду пд 2007-2011. гпдине, али су знашајнп маое у 
пднпсу на републишки прпсек (табела 2). 2 

                                                           
2
 Ппщтине и регипни у Републици Србији, 2012 
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Табела 2. Прпсечне зараде без ппреза и дппринпса пп заппсленпм у РСД 

Гпдина Република 
Србија 

Машвански пкруг Мали Звпрник Љубпвија  Бпгатић 

2007 27759 22865  23611 24672 21148 

2008 32746 27617 28124 27813 26081 

2009 31734 25998 25982 25244 23839 

2010 34142 28884 27100 28535 24458 

2011 37976 32608 30052 31292 27404 

 
У перипду пд 2006 – 2010 гпдине, ушещће незаппсленпсти креталп се на следећи нашин3:  

 2006 гпд: 2411 незаппслених;  

 2007 гпд: 2283 незаппслена;  

 2008 гпд: 2326 незаппслених;  

 2009 гпд: 2106 незаппслених;  

 2010 гпд: 2317 незаппслених. 
 

1.2.3 БРУТП ДРУЩТВЕНИ ПРПИЗВПД (БДП)  

У ппщтини Мали Звпрник је тпкпм перипда 1994-2004 гпд., пстварени укупни друщтвени 
прпизвпд пп станпвнику далекп исппд нивпа Републике, Централне Србије и Машванскпг пкруга 
(табела 3).  

Табела 3. Друштвени прпизвпд пп станпвнику, у хиљ. динара  

Гпдина Република Србија Централна Србија Мачвански пкруг Мали Звпрник 

1994 1987.6 2165.2 1819.3 1347.1 

1995 3629.8 4001.6 3361.9 2340.1 

1996 6501.8 7114.9 5980.6 5076.3 

1997 6988.9 7737.5 5909.1 5135.1 

1998 15317.6 13603.1 10063.0 9181.0 

1999 19967.8 18951.4 15280.4 10828.9 

2000 41960.4 39393.9 31326.4 25025.2 

2001 73740.1 67771.0 58324.9 36368.6 

2002 93554.7 88636.2 66882.2 47524.7 

2003 108014.5 102851.6 69568.3 54511.0 

2004 137933.9 132760.0 97143.6 67892.1 

 

1.2.4 ПРИВРЕДНИ РАЗВПЈ  

Привредну пснпву oпщтине Мали Звпрник шини маои брпј индустријских капацитета, и 
заснпвана је на кприщћеоу лпкалних прирпдних ресурса. Ппсматранп у кпрелацији са псталим 
фактприма и услпвима развпја, прирпдним, демпграфским и гепсапбраћајним, мпже се 
кпнстатпвати да сви ти ппвпљни фактпри ни изблиза нису искприщћени у пптималнпј мери. 
Разлпга за стагнацију привреде ппщтине Мали Звпрник има вище, пд врсте и структуре 
инсталисаних капацитета, дп недпстатка инвестиција и нерещенпг пблика власнишке структуре. 

                                                           
3
 Стратегија пдрживпг развпја ппщтине Мали Звпрник 
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У фпрмиранпј привреднпј структури највећи дпхпдак се пстварује у индустрији, следе затим 
тргпвина, ппљппривреда, грађевинарствп и туризам. 
 
Привреда ппщтине Мали Звпрник базира се на прпизвпдои електришне енергије, преради 
камена и дрвета, ппљппривреди и туризму. Нпсилац привреде пвпг краја за сада је ХЕ „Звпрник“ 
са инсталисанпм снагпм пд 96 MW.  
 

1.2.4.1 ИНДУСТРИЈА  

Развпј индустрије у Малпм Звпрнику бип је услпвљен лпкалнпм сирпвинскпм пснпвпм (щуме, 
неметалишне сирпвине) и ппвпљним сапбраћајним пплпжајем. Интензивнији развпј индустрије 
заппшеп је са пущтаоем у рад Хидрпелектране. Заступљене су следеће индустријске гране: 
прпизвпдоа резане грађе, грађевинскпг материјала (камен, креш), сешеое и пбликпваое камена, 
прпизвпдоа стандардних металних прпизвпда и прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда. 

 
Већа индустријска предузећа, су „Равнаја“ АД, Мали Звпрник и ПД „Дринскп-Лимске ХЕ“ Бајина 
Бащта, Пгранак ХЕ „Звпрник“ Мали Звпрник. 
 
Друщтвп за прпизвпдоу грађевинскпг материјала Равнаја ад Мали Звпрник, наследник је 
истпименпг друщтвенпг предузећа кпје је пснпванп 1957. гпдине. Предузеће је прганизпванп кап 
акципнарскп друщтвп са 3 Радне јединице. РЈ Каменплпм, РЈ Фабрика креша и РЈ Струшне службе.  
Тренутнп ради самп радна јединица каменплпм са знатнп смаоеним капацитетпм.  
 
Хидрпелектрана ''Звпрник'' је изграђена на 93 килпметру пд ущћа Дрине у Саву. Хидрпелектрана 
прпизвпди и дп 96-100 МWh струје у перипду великих впда.   
  
Експлпатацијпм креча и камена се у нпвије време баве и приватна правна лица, кап щтп су СЗП 
„Мермери Радић“ и „Станкпвић Гранит“.  
 
Приватнп предузеће „Мермери-Радић“ је преузелп један пд ппстпјећих ппгпна, кпји је фпрмиран 
јпщ 1945. гпдине и бавип се прпизвпдопм и прерадпм камена и мермера за пптребе 
грађевинске прпизвпдое. Највећи дпбављаши ппреме су из Италије, Србије, Црне Гпре и 
Македпније.  
 
Један пд знашајнијих прерађиваша камена је и приватнп предузеће „Станкпвић – Гранит“ из 
Радаља, пснпванп 2002 гпдине. Нпсећи прпизвпдни прпграм је цепани еруптивац кпји се кпристи 
за ивишоаке и путарску калдрму. Пснпвни кприсници пвпг прпизвпднпг прпграма су грађевинска 
предузећа: „Бепградпут“ - Бепград; „Башкапут“; „Интерградоа“ - Бепград; „Љиг“. Сматра се да 
пзбиљну кпнкуренцију представља прпизвпдоа млевенпг камена из Љига. Иакп тражоа за пвим 
прпизвпдима ппстпји, прпизвпђаш пцеоује да је активнпст слаба, јер неппстпји адекватна 
пратећа инфраструктура – путеви, железница, дпвпљнп јака струјна ппстрпјеоа.  
 
Друга пснпвна привредна грана је дрвнп-прерађивачка индустрија, у кпјпј је дп недавнп 
функципнисап и друщтвени и приватни сектпр. ДП „Гушевп“ је билп једнп пд најуспещнијих 
предузећа у пвпј пбласти, са щирпкпм палетпм прпизвпда, да би 1990. гпдине билп угащенп, кап 
и мнпги други привредни субјекти. Касније је ппслпвалп кап ДИП „Нпвп Гушевп“, са прпизвпдопм 
резане грађе тврдих лишћара, паркета, брикета и прерадпм пблпвина. Међутим, слаба 
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искприщћенпст, инаше, застарелих капацитета и недпвпљна дппрема трупаца птежавали су 
текуће ппслпваое. У садащоем статусу, систем „Гушевп“ је приватизпван и тренутнп не ради.  
У истпј делатнпсти ппслују у три приватна предузећа: ЗПС „Санд“; „Kанимпекс“ и „Ппбеда“ кпја се 
баве прерадпм и прпизвпдопм дрвних елемената.  
 
На местп затвпренпг ДП „Графика“, кпје је пснпванп 1975. гпдине и бавилп се пружаоем 
щтампарских услуга, птвпрена је приватна Щтампарија „Нпвакпвић“ са седищтем у Малпм 
Звпрнику, кпја се бави графишкпм делатнпщћу и пружа услуге СП „Равнаји“ и ХЕ „Звпрник“ у 
пквиру оихпвих пптреба. 
  
У пквиру тргпвине, угпститељства и других услужних делатнпсти, јединп предузеће кпје је 

успещнп пбавилп приватизацију је ТП „Напредак“.  Сада је у власнищтву Delhaize ппд називпм 

Maxi. Пбјекти су скпрп сви распрпдати и драстишнп је смаоен брпј заппслених.  

1.2.4.2 ППЉППРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВПЈ 

Према ппдацима Републишкпг завпда за статистику за 2011. гпдину4 укупна ппврщина 
ппљппривреднпг земљищта на ппдрушју ппщтине мали Звпрник изнпси 7686 ha, пд шека се 
пранице и бащте прпстиру на ппврщини пд 3950 ha, где се гаји житп, ппвртнп биље, индустријскп 
биље, ппвртнп и крмнп биље. Пстатак ппљппривреднпг земљищта заузимају впћоаци са 571 ha, 
ливаде са  671 ha и пащоаци са 2494 ha.  

Ратарска прпизвпдоа у ппщтини Мали Звпрник се гптпвп у целпсти пдвија на индивидуалним 
газдинствима (96,6%). У структури засејаних ппврщина 2004. гпдине дпминирају жита кпја 
заузимају близу 40% пранишних ппврщина, следи крмнп биље са 36,6% и ппврће са ушещћем пд 
9,6%. 
У ппвртарскпј прпизвпдои, кпја се 2004. гпдине пдвијала на 398 хектара, највећим делпм је бип 
заступљен крпмпир (46,7%). Ушещће псталих ппвртарских култура билп је далекп ниже и није 
прелазилп 5% укупних ппврщина. У структури впћарске прпизвпдое Ппщтине издвајају се кап 
перспективне: шљиве, јабуке, крушке и јагпдичастп впће. У прпизвпдои трещаоа, вищаоа, 
кајсија и дуоа пстварују се принпси изнад прпсека Централне Србије и Републике у целини. 
Ппвпљни прирпдни и тржищни услпви ппстпје и за прпизвпдоу и пласман праха, лещника, 
бпрпвнице, рибизле, аутпхтпних спрти јабука, крущака и трещаоа, кап и за сакупљаое, прераду и 
пласман щумскпг впћа (јагпда, купина, малина, щипурак, бпрпвница). 
Стпчарствп има, и убудуће би требалп да има у јпщ већпј мери, ппсебнп важнп местп и улпгу у 
структури прпизвпднпг пптенцијала ппљппривреде ппщтине Мали Звпрник, не самп збпг виспке 
заступљенпсти ливада и пащоака, већ и збпг тесних међузависнпсти с развпјем биљне 
прпизвпдое. 
Пчеларствп –У ппщтини Мали Звпрник активнп ради пшеларскп друщтвп „Матица“ кпје планира 
да у наредних 5 гпдина улпжи пкп 8 000 000 динара за садоу 6 врста медпнпсних биљака 
(багрем, кестен, липа и др.) на 300 hа ппврщине. Тп би ппмпглп да се 4 500 дп 5 000 кпщница 
примакне пшелиопј пащи и пнда би принпси пшеларства били мнпгп већи. 
 
Брпј и заступљенпст дпмаћинстава са газдинствпм 
 
Према ппдацима из филијале Управе за трезпр у Малпм Звпрнику, на крају 2013 гпдине је 
регистрпванп 820 ппљппривредних газдинстава (816 ППГ– ппрпдишних ппљппривредних 

                                                           
4
 Ппщтине и регипни у РС, 2012 
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газдинстава и 4 РПГ - правна субјекта). Пд тпг брпја у 2013. су 565 били активни, а 255 су или у 
пасивнпм стаоу или у блпкади. 
 
Табела ПР1. Ппвршине пбрадивпг земоишта пријављених пд стране регистрпваних ПГ (2013)  

Назив културе Ппврщина (ha) 

Оиве 1.179,76 

Впћоаци 159,46 

Винпгради 0,02 

Ливаде 167,89 

Пащоаци 563,49 

Псталп земљищте 899,41 

УКУПНП 2.970,03 

 
 

1.2.4.3 ТУРИЗАМ 

Ппщта је пцена да је туризам најперспективнија грана привреде у ппщтини Мали Звпрник. 
Међутим, велики пптенцијали развпја туризма нису искприщћени у дпвпљнпј мери. Највећи 
знашај за развпј туризма имају река  Дрина са Звпрнишким језерпм и кпмплекс Радаљска баоа – 
Радаљскп језерп.  
 
Пптенцијал за развпј рибплпвнпг и лпвнпг туризма шине брпјне врсте рибе (деверика, плптица, 
гргеш, щаран, щтука, спм, младица, пастрмка, лиоак и мнпге друге), пднпснп бпгатствп щумпм 
кпје је пмпгућилп  присуствп разлишитих живптиоских врста и дпбре услпве за лпвни туризам 
 
У Малпм Звпрнику данас ппстпји 19 лпкалитета из праистпријскпг перипда, вище римских 
утврђених ппстаја и каструма щтп шини пдлишан пптенцијал за развпј културнпг туризма.  
 
Највећу истпријску вреднпст у ппщтини  Мали Звпрник има Тајанствени град Карађпрђевића кпји 
је свпјевременп бип склпнищте намеоенп династији са целпкупнпм Владпм и краљевскпм 
свитпм. У сампм Малпм Звпрнику, у дубини стрме стене кпја се пкпмитп спущта ка Дрини, кпд 
мпста Краља Aлександра I, смещтен је кпмплекс прпстприја изграђених у дубпкпј тајнпсти. 
 
На теритприји ппщтине Мали Звпрник ппстпје знашајни пптенцијли за верски туризам, 
захваљујући присуству некпликп пбјекта сакралне архитектуре и тп су Црква Св. Трпјице у Дпопј 
Трещоици, Храм ппсвећен Сабпру Срба светитеља у Малпм Звпрнику црква Мали Пстрпг на 
Старпм мпсту и Цркве у Дпопј Бприни, Великпј Реци, Цулинама и Радаљу. У малпм Звпрнику 
налази се и једна чамија сппменик исламске културе. 
 
У ппщтини Мали Звпрник ппстпје 2 хптела „ROYAL DRINA“ у Малпм Звпрнику и „ИЗВПР“ у 
Радаљскпј баои, мптел „ПАЗА“ и вище приватних смещтајних капацитета. 
 

1.2.4.4 СЕКТПР МАЛИХ И СРЕДОИХ ПРЕДУЗЕЋА  

Интерес за птвараоем приватних радои у Малпм Звпрнику је ппшеткпм 1990-гпдина бип велики, 
да би касније изгубип на интезитету, а велики брпј радои пстап је да ппслује на ивици 
егзистенције. У пвпј пбласти ппстпје пдређени прпблеми кпји птежавају рад малпј привреди.  
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Крајем 2005.гпдине птвпрена је Канцеларија удружеоа приватних предузетника, кпја је уствари 
заменила раније ппстпјећу Задругу.  
 
Према ппдацима за 2006. гпдине на ппдрушју ппщтине Мали Звпрник регистрпванп је 273 
предузетника и правних лица пд шега се занатским услугама бави 90, тргпвинскпм делатнищћу 
68, утппревпзнишкпм 54, угпститеоствпм 46, дпк се услужним делатнпстима бави самп 15 
регистрпваних предузећа.  
 

1.2.4.5 САПБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Најзнашајнија друмска сапбраћајница на ппдрушју ппщтине Мали Звпрник је је магистрални пут 
М-19 (Щабац-Лпзница- Ужице), кпји се прптеже паралелнп са тпкпм реке Дрине целпм дужинпм 
Ппщтине. Прекп Щапца М-19 наставља ка Бепграду, и излази на међунарпдне кпридпре: Е-70, а 
прекп оега ка северпистпку и западу Еврппе; и Е-75, а прекп оега ка северу, истпку и југу Еврппе. 
Рашвајући се на теритприји Малпг Звпрника један крак М-19 друмским мпстпм пресеца реку 
Дрину и стапа се са кпридпрпм Е-762 кпји наставља ка Сарајеву, ппвезујући Републику Србију са 
БиХ.  
 
Магистралним путем М-5 (Ужице-Шашак-Ппјате-Зајешар) ппщтина је ппвезана са централнпм и 
истпшнпм Србијпм и даље са истпкпм Еврппе. Ппщтина је прекп Ужица и кпридпра Е-763 
ппвезана и са Јужним Јадранпм (Црна Гпра-Бар).  
 

1.2.4.6 ЗДРАВСТВЕНА ЗАЩТИТА  

Ппкривенпст мреже здравствених пбјеката сепске амбуланте далекп је исппд пптреба 
станпвнищтва. Пд 12 несеља у Ппщтини, шак, оих пет нема нити један пбјекат за здравственп 
лешеое (амбуланту), щтп је ппсебнп забриоавајуће акп се има у виду старпсна структура 
станпвнищтва на селу, затим гепфизишке карактеристике терена, пднпснп тещка приступашнпст 
насељима, нарпшитп у зимскпм перипду.  Дпм здравља у градскпм насељу Мали Звпрник, накпн 
рекпнструкције и набавке нпве лабпратпријске ппреме, успещније задпвпљава пптребе градјана 
пве Ппщтине за здравственпм защтитпм. 
 

1.2.4.7 ПБРАЗПВАОЕ 

Предшкплскп пбразпваое 
Предщкплска устанпва “Црвенкапа” има зграду ппврщине 1150 квадратних метара и капацитет за 
прихват 120 деце. Захваљујући прпщиреоу капацитета предщкплске устанпве сада нема листе 
шекаоа за упис.  
 
Пснпвнп пбразпваое 
У oпщтини Мaли Звoрник мрeжу щкoлских устaнoвa шини 5 oсмoгoдищоих мaтишних щкoлa, кoje 
су лoцирaнe у Мaлoм Звoрнику и сeлимa: Рaдaљ, Дoоa Бoринa, Aмajић и Вeликa Рeкa. Псим 
матишних щкпла ппстпји и 5 истурених пдељеоа. У oсмoгoдищоe oбрaзoвaоe щкoлскe 2010/2011 
гoдинe уписaнo je 1052 ушeникa у 58 oдeљeоa5.  Щкoлe су oпрeмљeнe нeoпхoдним ушилимa и 
нaстaвним срeдствимa (прeмa пoстojeћим нoрмaтивимa Рeпубликe) сa oкo 50-60%, дoк je 
ситуaциja сa нaстaвним кaдрoм нeщтo бoљa, иaкo су и дaљe дeфицитaрни нaстaвници музишкoг 
вaспитaоa и eнглeскoг jeзикa. 

                                                           
5
 Републишки завпд за статистику – Ппщтине и регипни у РС, 2012 
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Кап ппследица прпмена у старпснпј структури станпвнищтва, у ппщтини Мали Звпрник, дпщлп је 
дп псетнпг смаоеоа брпја ушеника пснпвних щкпла (пд 1740 ушеника у щкплскпј 2002/2003. 
гпдини на 1055 ушеника у щкплскпј 2010/2011. гпдини). За самп 7-8 гпдина дпщлп је дп пада 
пппулације щкплске деце за близу 39%. (из прпстпрнпг плана) 
 
Средое пбразпваое 
Срeдоa щкoлa “Мaли Звoрник” у щкoлскoj 2010/2011 уписанп је 407 ушеника у 16 пдељеоа.2 У 
щкпли ппстпје следећа усмереоа: oпщти смeр гимнaзиje, екпнпмски технишар, тргпвац, мущки и 
женски фризер и туристишки технишар.  
 
Пoстojeћa мрeжa и кaпaцитeт oснoвних и срeдоих щкoлa у Мaлoм Звoрнику у пoтпунoсти 
зaдoвoљaвajу сaдaщоe и дугoрoшнe пoтрeбe дeцe и oмлaдинe зa щкoлoвaоeм у Oпщтини. 
Улaгaоa у систeм oбрaзoвaоa трeбaлo би бaзирaти нa oдржaвaоу, рeкoнструкциjи и 
мoдeрнизaциjи пoстojeћих oбjeкaтa щкoлствa. Тaкoђе, вeћa улaгaоa су нeoпхoднa и у нaбaвку 
нoвих нaстaвних срeдстaвa и ушилa, кao и у oпрeмaоe пojeдиних кaбинeтa рaзрeднe нaстaвe. 
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2 СИТУАЦИПНИ ПКВИР ЗА УПРАВЉАОЕ ПРИРПДНИМ 
РЕСУРСИМА 

2.1 ПРИРПДНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРПСТПРА  

2.1.1 КЛИМАТСКИ УСЛПВИ6 

За анализу климатскп - метепрплпщких фактпра кприщћени ппдаци псмптрени на сампј 
теритприји Ппщтине Мали Звпрник кап и пних кпји су регистрпвани у оенпј неппсреднпј 
близини. Тп су ппдаци забележени на две метепрплпщке  станице Љубпвија и Лпзница и седам 
кищпмерних станица: Цулине, Дпоа Бприна, Крупао, Псешина, Планина, Ставе и Завлака. У 
табели К1 дати су пснпвни ппдаци п кприщћеним станицама, а на слици К1 дат је оихпв 
прпстпрни пплпжај у пднпсу на Ппщтину Бпгатић. 

Табела К1. Списак метепрплпшких станица 

Редни  
брпј 

Мет/киш 
станица 

Врста станице Гепграфска 
ширина 

N 

Гепграфска 
ширина 

EGR 

Надмпрске 
висина 
(mnm) 

1 Љубпвија Климатплпщка 44.18 19.38 170 

2 Лпзница Климатплпщка 4455 19.23 121 

3 Цулине Кищпмерна 44.30 19.17 170 

4 Дпоа Бприна Кищпмерна 44.42 19.17 200 

5 Крупао Кищпмерна 44.37 19.38 280 

6 Псешина Кищпмерна 44.37 19.60 190 

7 Планина Кищпмерна 44.35 19.25 560 

8 Ставе Кищпмерна 44.33 19.50 300 

9 Завлака Кищпмерна 44.45 19.53 300 

 
Анализпм је пбухваћен перипд пд 1946 дп 2006 гпдине. Метепрплпщки ппдаци упптребљени су 
за приказ пснпвних карактеристика климе, кприщћени су из гпдищоака, издатих пд стране 
Републишкпг хидрпметерплпщкпг завпда Србије. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
  За пптребе израде ппглавља Климатски услпви кприщћени су ппдаци Републишкпг 

хидрпметепрплпщкпг завпда Србије 
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Слика К.1. Ппстпрни пплпжај метепрплпшких/кишпмерних станица у пднпсу на теритприју 

Општине Мали Звпрник 
 
 

2.1.1.1 ППЩТЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КЛИМЕ 

Пп климатскпј репнизацији Србије а и щире (бивще Југпславије) и табеларнпм приказу 
температурних и плувипметријских карактеристика климатских репна пвп ппдрушје пп свпм 
гепграфскпм пплпжају припада III климатскпм репну, ппдрепну III-д (Делијанића, 1964.). Пп 
вреднпстима главних климатских елемената и према оихпвпј прпмени у прпстпру и времену пвп 
је несумљивп пбласт са највище израженим кпнтиненталним карактеристикама климе. 

 
Прва карактеристика климе пвпг регипна је гпдищоа амплитуда температуре кпја се креће пд 
210C дп 230C. Пва вреднпст услпвљена је дпста тпплим летима и умеренп хладним зимама. 
Средоа температура јула претежнп је у границама 200C дп 230C, а средоа температура јануара 
између 0.50C и -1.50C. Прплеће је нещтп тпплије пд јесени или има приближнп исте температурне 
услпве. Прпдпр хладнпг кпнтиненталнпг ваздуха из северних и северпистпшних делпва Еврппе, 
најшещћи су и најинтензивнији у пвпм ппдрепну. Оихпва ппследица су дпста ниски апсплутни 
минимуми температуре кпји се крећу између -230C и 32 0C.  Знашајна карактеристика пвпг 
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ппдрепна је да у тпку хладнијег дела гпдине ппстпји велика шестина јакпг, хладнпг и сувпг ветра 
југпистпшнпг и истпшнпг смера, ппзнатпг ппд именпм кпщава. Средоа гпдищоа кплишина 
падавина изнпси пд 600 - 700мм. Самп у брдпвитим делпвима прелази 700 мм. 
 

2.1.1.1.1 ПБЛАШНПСТ 

Пблашнпст спада у ред вепма прпменљивих метепрплпщких елемената, јер оенп настајаое 
зависи пд низа шинилаца. Пснпвни шинипци кпји утишу на ппјаву пблака и степен ппкривенпсти 
неба су следећи: ппщта циркулација атмпсфере изазвана разним циклпнским ппремећајима, 
пријентација виспких пблика рељефа на правац струјаоа влажних ветрпва и влажнпсти тла. 
Приказ гпдищоег тпка пблашнпсти на прпушаванпј теритприји дат је у табели К2 дпк је да слици 
К2 дата унутаргпдищоа расппдела пблашнпсти а на слици К3 средое гпдищое вреднпсти пвпг 
климатскпг параметра. 

 
Tabela K2.  Средое месечне и средое гпдишое вреднпсти пблачнпсти (1/10) 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

Љубпвија 7.1 6.7 6.1 6.1 6.1 5.9 5.2 5.1 5.7 6.1 7.0 7.5 6.2 

Лпзница 7.1 6.6 6.1 6.1 5.7 5.3 4.2 4.0 4.8 5.5 7.0 7.3 5.8 

 

 
 

Слика К2.  
пблачнпсти (перипд псматраоа 1949-2006) 
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Слика К3. Средое гпдишое влажнпсти ваздуха (перипд псматраоа 1949-2006) 

 
Средое вищегпдищоа пблашнпст на ппщтини Мали Звпрник се креће у интервалу пд 5.8 дп 6.2 
десетина ппкривенпсти неба, стим да се креће у дијапазпну пд шак 4.6 па дп 7.0  (слика К3). Небп 
је највище ппкривенп пблацима тпкпм зимских месеци, пднпснп јануара, нпвембра и децембра 
када прелази у прпсеку 7, дпк је најмаоа тпкпм летоих месеци, пднпснп тпкпм августа и јула са 
вреднпстима у прпсеку пкп 4 (щира пкплина Лпзнице) па дп 5 (щира пкплина Љубпвије). 
 

2.1.1.1.2 ТРАЈАОЕ СУНШЕВПГ СЈАЈА - ИНСПЛАЦИЈА 

Брпј шаспва сијаоа сунца у тпку дана, месеца и гпдине је битна карактеристика климе и зависи пд 
гепграфске дужине и щирине места. У табели К3 дате су месешне и гпдищое вреднпсти 
инсплације регистрпване на мет. ст. Лпзница. Псуншанпст пвпг ппдрушја изнпси 2029.3 сати 
гпдищое (щтп изнпси 45.5% пд пптенцијалнпг гпдищоег псуншаваоа), стим да вреднпсти на 
гпдищоем нивпу крећу у интервалу пд 1650 па шак дп 2437 шаспва (слика К5). Средое месешне 
вреднпсти дпстижу тпкпм лета максималне вреднпсти - у перипду пд јуна дп августа се крећу 
прекп 250 шаспва (Табела К3 и слика К4). 

 

Tabela K3.  Средое месечне и средое гпдишое вреднпсти трајаоа сунчевпг сјаја (инсплације) 
(час) 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

Лпзница 66.0 91.7 142.0 174.4 223.3 247.3 288.0 269.9 203.2 151.3 79.2 55.7 1992.1 

 
Највеће трајаое суншевпг сјаја је у јулу и августу када је пблашнпст најмаоа и када дани имају 
дуже трајаое. Најмаое трајаое суншевпг сјаја је у децембру (55.7 шаспва), када је највећа 
пблашнпст и када су кратки дани. Вреднпст гпдищое амплитуде, тј. разлика између месеца са 
највећим и најмаоим брпјем шаспва трајаоа суншева сјаја, је релативнп велика и изнпси 232.3 
шаспва. 
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Слика К4. Средое месечне вреднпсти трајаоа сунчевпг сјаја (перипд 1949-2006) 

 

Слика К5. Гпдишое суме страјаоа сунчевпг сјаја (перипд 1949-2006) 

 

2.1.1.1.3 ТЕМПЕРАТУРА ВАЗДУХА 

Кап најкраћи израз за приказ тпплптнпг стаоа некпг места кпристи се средоа гпдищоа 
температура. Међутим, пна није дпвпљна за ппщте дефинисаое и пцену термишких услпва, јер 
температура ваздуха ппдлеже кплебаоу у тпку гпдине. Те гпдищое перипдске прпмене најбпље 
се мпгу изразити средоим месешним вреднпстима температуре.  
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Средое месешне температуре ваздуха, на oдабраним станицама, имају правилан гпдищои тпк, 
расту пд јануара дп јула, дпк према крају гпдине ппадају. Средоа гпдищоа температура ваздуха 
у Љубпвији изнпси 10.40C, дпк је у Лпзници скпрп један степен вища, пднпснп изнпси 11.20C щтп 
пдгпвара средопј априлскпј пднпснп пктпбарскпј температури. У тпку псматрашкпг перипда 
најхладнија гпдина је била 1956. када је средое гпдищоа температура ваздуха изнпсила 9.70C 
(Лпзница), пднпснп шак 8.4 0C (м.с. Љубпвија). Насупрпт пвпме 2000 гпдина је забележена кап 
најтпплија гпдина када је средое гпдищоа температура изнпсила 12.3 0C  (м.с. Љубпвија) 
пднпснп шак 13.10C (м.с. Лпзница) (слика К7). Најхладнији месец је јануар, са средопм месешнпм 
температурпм пд -0.60C у Љубпвији пднпснп дп 0.10C у Лпзници, а најтпплији јули, са 
температурпм пд 19.8 у Љубпвији па дп 21.10C у Лпзници (слика К6). Амплитуда средое 
гпдищоег кплебаоа температуре пд пкп 21.00C указује на кпнтиненталнпст климе пвпг ппдрушја 
(табела К4). На пснпву табеле К5 мпже се рећи да пшекивана 100-гпдищоа средое гпдищоа 
температура ваздуха на теритприји ппщтине Мали Звпрник ће се кретати у интервалу пд 12.4 дп 
12.9 0C. 
 

Tabela K.4. Средое месечне и средое гпдишое вреднпсти температуре ваздуха (пC) 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

Љубпвија -0.6 1.6 5.7 10.5 15.1 18.3 19.8 19.6 15.9 11.0 5.8 1.3 10.4 

Лпзница 0.1 2.2 6.4 11.4 16.2 19.6 21.1 20.6 16.5 11.5 6.4 2.1 11.2 

 

Табела К.5. Преглед верпватнпћа средое гпдишоих температура ваздуха T °C  

Метепрплпшка станица  p (%) 

0.1 1 2 5 10 50 90 95 99 

Љубпвија 12.9 12.4 12.0 11.7 11.4 10.3 9.4 9.1 8.6 

Лпзница 13.6 12.9 12.7 12.4 12.1 11.1 10.3 10.1 9.7 

 

 

Слика K6. Унутаргпдишоа расппдела температуре ваздуха (псматрачки перипд 1949-2006) 
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Слика К7. Средое гпдишое температуре ваздуха (псматрачки перипд 1949-2006) 

 
Средое месешне температуре ваздуха истих месеца нису исте у свим узастппним гпдинама, већ 
се кплебају у щирпким границама пкп вищегпдищоег прпсека. Пва кплебаоа настају ппд 
утицајем специфишних карактеристика атмпсферске циркулације у ппјединим гпдинама и брпјнп 
се изражавају вреднпстима средоег квадратнпг пдступаоа (табела К6). 
 

Tabela K6.  Месечна и гпдишоа средое квадратна пдступаоа средое месечних вреднпсти 
температуре ваздуха (пC) 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

Љубпвија 2.3 3.1 2.4 1.7 1.6 1.3 1.2 1.4 1.4 1.7 1.9 2.0 0.8 

Лпзница 2.3 3.3 2.3 1.6 1.6 1.3 1.2 1.5 1.3 1.6 2.0 2.1 0.7 

 
Ппдаци у табели К.6 ппказују да средое квадратнп пдступаое има изражен гпдищои хпд. 
Вреднпсти средоег квадратнпг пдступаоа веће су у зимским негп у летоим месецима,  щтп 
указује на ппвећану прпменљивпст месешних температура у хладнпм перипду у пднпсу на тппли. 
Већа прпмеољивпст температуре зимских месеци ппследица је прпдираоа хладних и тпплих 
ваздущних  маса у ппјединим  гпдинама. Када су јаши утицаји западних ваздущних маса, зиме су 
релативнп тппле, а када дпминира утицај северних и северпистпшних ппларних маса, зиме су 
вепма хладне. Највећу прпменљивпст има месец фебруар, а најмаоу јули. 
 
Средоа максимална и  минимална температура, кап и апсплутне вреднпсти забележене у тпку 
дана у ппређеоу са средопм месешнпм температурпм, пдликују се знатнп већпм 
прпменљивпщћу. Прпмене апсплутних вреднпсти пвих велишина зависе у великпм степену какп 
пд циркулаципних прпцеса, такп и пд разнпврсних пблика рељефа. Средоа максимална 
температура карактерище најтпплији деп дана и пна настаје пбишнп у ппппдневним шаспвима пп 
лпкалнпм времену. 
 
У табели К.7 дате су вреднпсти апсплутних максимума забележених у тпку псматрашкпг перипда а 
и табели К.8 апрплутни минимуми температура ваздуха. Апсплутни максимум у изнпсу пд прекп 
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400C забележен је на пбе станице и тп на м.с. Љубпвија августа 2000. гпдине у изнпсу пд 40.10C, а 
на м.с. Лпзница августа 1988. гпдине у изнпсу пд 40.30C (табела К7). Са друге стране најнижа 
температура на пвим станицама забележена је јануара 1963. гпдине у изнпсу пд -26.20C (м.с. 
Љубпвија), пднпснп -25.40C на м.с. Лпзница (табела К8). Гпдищоа амплитуда температуре 
ваздуха се креће у интервалу пд 66.3 0C (м.с. Љубпвија) дп 65.70C (м.с. Лпзница).  
 

Tabela K7. Апсплутнп максималне месечне и гпдишое вреднпсти температуре ваздуха (пC) 
Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

Љубпвија 22.0 23.0 29.4 32.2 36.0 37.6 40.0 40.1 37.2 31.1 27.8 23.2 40.1 

Лпзница 21.6 23.6 30.2 32.0 36.0 37.1 40.1 40.3 35.4 31.1 29.1 26.4 40.3 

 

Tabela K8.  Апсплутнп минималне месечне и гпдишое вреднпсти температуре ваздуха (пC) 
Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

Љубпвија -26.2 -24.9 -14.6 -6.3 -1.3 2.3 5.9 4.9 -0.5 -5.0 -14.2 -20.2 -26.2 

Лпзница -25.4 -24.0 -15.5 -5.4 -0.7 4.1 7.7 5.0 -1.2 -4.6 -13.4 -17.6 -25.4 

 

Представу п највищим температурама, кпје се мпгу ппјавити у пдређенпм дану неке гпдине, даје 
апсплутни максимум. Пп оему се мпже судити п гранишнп виспким температурама, ппаженим у 
пвпм регипну. Тп свакакп не искљушује мпгућнпст да се убудуће ппјаве јпщ вище температуре, 
али се пне неће знатнп разликпвати пд забележених.  
 
Апсплутна минимална температура ваздуха има велики знашај јер пва ппјава мпже да 
прпузрпкује разне негативне бипхемијске и механишке прпцесе у биљним ћелијама и ткивима. 
Апсплутна екстремна температура ваздуха нема свпј тпк, већ се јавља самп у пблику 
ппјединашних вреднпсти. 
 

2.1.1.1.4 РЕЛАТИВНА ВЛАЖНПСТ ВАЗДУХА 

Пд свих ппказатеља влажнпсти ваздуха највећи практишни интерес представља релативна 
влажнпст ваздуха кпја карактерище степен засићеоа ваздуха впденпм парпм. Релативна 
влажнпст ваздуха има пгрпмнп екплпщкп знашеое за живпт биљака. Дпоа граница релативне 
влажнпсти ваздуха крајое је неппвпљна за биљни свет, јер су све вреднпсти исппд 45% пзнашене 
кап ниске и неппвпљне.  

 
Средоа релативна влажнпст ваздуха утише двпјакп: на биљке и на земљищте. Оене ниже 
вреднпсти утишу на ппвећаое транспирације, али и на ппвећаое евапптранспирације, щтп се 
негативнп пдражава на впдни режим. У гпдищоем тпку средое месешне вреднпсти релативне 
влажнпсти ваздуха вепма се малп кплебају (табела К.9). Такп, разлика између месеца са 
најмаопм и највећпм релативнпм влажнпщћу у Љубпвији, тј, гпдищоа амплитуда, изнпси 16.9% 
дпк у Лпзници изнпси 20.7%. Пд пктпбра дп јануара (фебруара) средоа месешна релативна 
влажнпст је већа пд 80%, а оена максимална вреднпст се запажа у децембру и јануару (табела 
К.9 и слике К.8 и К.9). Средое месешне вреднпсти релативне влажнпсти ваздуха, збпг вепма 
малпг кплебаоа у гпдищоем тпку, дају самп ппщту слику расппделе пве велишине и немају 
практишни знашај, кап щтп тп имају прпмене релативне влажнпсти у дневнпм тпку. 
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Табела К.9. Средое месечне и гпдишое вреднпсти релативне влажнпсти ваздуха (%) 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

Љубпвија 86.4 82.8 77.5 74.8 77.2 78.0 76.4 76.8 80.1 82.5 85.0 87.5 86.4 

Лпзница 83.0 78.4 72.5 69.7 71.2 72.1 71.2 72.4 77.2 80.0 82.5 84.2 83.0 

 

Слика К.8. Унутаргпдишоа расппдела влажнпсти ваздуха (перипд псматраоа 1949-2006) 

 

Слика К.9. Средое гпдишое вреднпсти влажнпсти ваздуха  
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2.1.1.1.5 ВЕТАР 

Ветрпви су вепма важан климатски фактпр кпји утише на температурне прилике, влажнпст 
ваздуха, пблашнпст, падавине а шестп су и фактпр кпји у великпј мери пдређује климу некпг 
ппдрушја. Највећу средоу гпдищоу брзину има северпзападни ветар (3,6м/сец), затим северни 
(3,2 м/сец) и истпшни (3 м/сец). Најмаоу средое гпдищоу брзину имају јужни (1,8 м/сец) и 
југпзападни ветар (2,1 м/сец). Северни ветар дува са Фрущке гпре тпкпм целе гпдине, а највище у 
летп и јесен.  

Максимум шестина је ппшеткпм зиме, када утише и на пад температуре (кап кпщава). За разлику 
пд кпщаве, кпја је сув ветар, северпзападни и западни ветар дпнпсе падавине. Ветрпви, нарпшитп 
суви, с великим шестинама у летоим месецима ппјашавају прпцесе испараваоа влаге из 
земљищта и ппвећавају транспирацију биљака. 

 
2.1.1.1.6 ПАДАВИНЕ  

Расппдела падавина на прпушаванпм ппдрушју је у теснпј вези са физишкпгепграфским 
карактеристикама, карактерпм атмпсферске циркулације у тпку гпдине и лпкалним шинипцима. 
Ради анализе плувипграфскпг режима ппщтине Бпгатић у табели К.10 дате су вреднпсти средое 
гпдищоих сума падавина, апсплутне гпдищое вреднпсти кап и гпдине када су регистрпване а 
такпђе и падавине карактеристишне за вегетаципни и ванвекетаципни перипд, дпк су у табели 
К.11 дате средое месешне и средое гпдищое вреднпсти падавина регистрпване на разматраним 
станицама. На сликама К.10 и К.11 дата је унутаргпдищоа расппдела падавина свих станица, дпк 
су на сликама К.12 и К.13 дате средое гпдищое вреднпсти. На теритприји Ппщтине Мали 
Звпрник средое гпдищое падавине се крећу у интервалу пд 827.6 мм (м.с. Лпзница), па дп 
1081.7 (к.с. Планина). Пвп је сигурнп ппследица надмпрских висина псматрашких станица, 
пднпснп надмпрска висина м.с. Лпзнице је најнижа – 121мнм и кап таква има најниже 
регистрпване падавине. Насупрпт опј к.с. Планина се налази на највищпј надмпрскпј висини (560 
мнм) па кап таква има и највище сумарне падавине. Кап најкищније гпдине су забележене 1955, 
1970, 1987, 1995, 2001 гпдина а вреднпсти сумарних падавина су се кретале пд 1144.3 мм (м.с. 
Лпзница – 1955. гпдине) па дп шак 1787.8 мм (к.с. Планина – 2001. гпдина). Са друге стране 1947., 
1990., и 2000. гпдина су забележене кап најсущније гпдине а гпдищое суме су се кретале у 
интервалу пд 507.6 мм (м.с. Лпзница) па дп 579.2 мм (к.с. Ставе). Щтп се тише вегетаципнпг 
перипда мпже се рећи да тпкпм пвих знашајних месеци за ппљппривреду падне у прпсеку пкп 56 
дп 57%, дпк тпкпм ванвегетаципнпг перипда се та вреднпст креће пкп 42 дп 43% укупних 
гпдищоих падавина.  

Табела К.10. Апсплутне вреднпсти и средое гпдишое суме падавина, кап и суме падавина 
везане за вегетаципни и ванвегетаципни перипд (mm) 

станица Pgod,sr Pgod,max godina Pgod,min godina Pvanveg Pveg 

Љубпвија 896.4 1194.8 1995 531.6 2000 386.1 510.3 

Лпзница 827.6 1144.3 1955 507.6 1947 360.8 466.7 

Цулине 969.7 1354.3 2001 563.7 1947 423.5 546.1 

Дпоа Бприна 882.4 1345.5 2001 537.7 1947 378.4 504.0 

Крупао 940.1 1516.2 2001 533.3 1990 400.8 539.3 

Псечина 892.1 1419.0 2001 527.9 2000 392.6 499.5 

Планина 1081.7 1787.8 2001 564.7 1947 474.9 606.8 

Ставе 936.0 1350.2 1987 579.2 1990 412.4 523.5 

Завлака 865.9 1217.7 1970 515.8 2000 377.7 488.2 
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Табела К.11. Месечне и гпдишое суме падавина (mm) 

Месец I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII God. 

Љубпвија 58.7 55.6 56.4 68.6 91.5 111.1 90.2 76.7 72.2 68.4 76.4 70.6 896.4 

Лпзница 55.9 49.5 53.1 64.8 79.2 101.2 84.6 74.1 62.9 61.2 74.0 67.1 827.6 

Цулине 65.6 60.7 65.1 78.8 97.3 118.2 97.1 81.7 73.0 68.2 83.6 80.3 969.7 

Дпоа 
Бприна 

59.0 52.6 57.0 70.8 86.2 109.1 91.0 78.8 68.0 62.8 74.8 72.2 882.4 

Крупао 61.7 56.2 62.0 73.3 95.8 115.2 98.4 79.5 77.1 67.0 78.8 75.1 940.1 

Псечина 62.5 54.8 63.3 74.3 92.1 109.1 83.1 72.8 68.3 65.5 73.7 72.8 892.1 

Планина 73.7 69.5 76.4 87.6 108.6 133.3 106.4 88.5 82.5 72.8 92.3 90.2 1081.7 

Ставе 63.7 59.3 65.2 75.6 97.6 112.8 92.2 72.8 72.5 69.2 79.7 75.4 936.0 

Завлака 60.2 54.1 58.9 67.2 87.9 114.8 85.1 69.1 64.2 63.6 70.6 70.2 865.9 

 
Унутаргпдищоа расппдела падавина (слика К10 и К11) указује на шиоеницу да је у прпсеку на 
свим разматраним станицама јуни месец са највищим сумама падавана, затим су ту јули и мај, 
дпк су јануар, фебруар и март месеци на најнижим сумама падавина. Пвп такпђе ппгпдује 
ппдрушју кпје се највећим делпм пбрађује за пптребе ппљппривреде.  
 

 
 

Слика К.10. Унутаргпдишоа расппдела падавина за псматрачки перипд 1946-2006 

 

0

20

40

60

80

100

120

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

s
re

d
n

je
 m

e
s

e
c

n
e

 s
u

m
e

 p
a

d
a

v
in

e
 P

 (
m

m
)

m.s. Ljubovija m.s. Loznica k.s. Culine k.s. Donja Borina k.s. Krupanj



Студија п пдрживпм кприщћеоу и защтити прирпдних ресурса у прекпгранишнпм ппдрушју Србија – БиХ  

           

26 

 

 
Слика К.11. Унутаргпдишоа расппдела падавина за псматрачки перипд 1946-2006 

 

 
Слика К.12. Средое гпдишое вреднпсти падавина са трендпвима 
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Слика К.13. Средое гпдишое вреднпсти падавина са трендпвима 

  
За пптребе анализе верпватнпћа ппјава пшекиваних гпдищоих сума падавина кап и максималних 
дневних падавина у табели К.13 дате су верпватнпће ппјаве гпдищоих сума падавина а у табели К.14 

ппред апсплутнп забележених дневних сума падавина, кпефицијента варијације и асиметрије дате су и 
верпватнпће ппјава дневних сума падавина за све разматране кищпмерне и метепрплпщке станице. На 
пснпву табеле К.13 мпже се закљушити да 100 гпдищое пшекиване гпдищое суме падавина у щирем 
ппдрушју ппщтине Мали Звпрник ће се кретати у интервалу пд 1103.5 мм у делпвима са нижим 
надмпрским висинама па дп 1557.2 мм у планинским делпвима. Щтп се тише дневних сума падавина, на 
кищ. станици Дпоа Бприна је забележен апсплутни максимум у изнпсу пд 142.7 мм тпкпм јуна 2001. А у 
нареднпм 100 гпдищоем перипду мпгу се пшекивати дневне суме падавина у изнпсу пд 75.4 па дп 131.1 
мм у планинским регипнима. 
 

Табела К.13. Преглед верпватнпћа гпдишоих ппјава падавина P(mm) 

Мет. станица p (%) 

0.1 1 2 5 10 50 90 95 99 

Љубпвија 1240.0 1183.9 1159.6 1118.6 1077.8 905.1 703.8 645.4 538.1 

Лпзница 1170.0 1103.5 1076.6 1033.5 992.5 832.7 657.6 608.3 517.1 

Цулине 1449.9 1352.1 1313.3 1251.7 1193.8 972.5 742.7 679.4 565.9 

Дпоа Бприна 1420.3 1279.0 1229.3 1155.7 1091.4 875.9 682.6 632.5 544.5 

Крупао 1584.9 1408.7 1347.7 1258.5 1181.6 930.1 712.4 657.1 561.3 

Псечина 1447.6 1299.8 1248.1 1171.9 1105.6 884.9 688.9 638.3 549.8 

Планина 1669.7 1557.2 1511.1 1436.4 1365.1 1085.9 793.7 714.1 573.6 

Ставе 1406.6 1299.6 1259.3 1197.2 1140.7 935.4 732.7 677.6 578.9 

Завлака 1248.4 1172.9 1142.7 1094.2 1048.3 869.7 679.0 625.5 528.3 
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Табела К.14. Верпванпће ппјаве максималних дневних сума падавина P(mm) 

Met. stanica Parametri Pmax,p (mm) 

Pdn,max Cv Cs 0.1 1 5 10 

Љубпвија 126.9 0.355 2.423 178.8 114.2 81.3 69.3 

Лпзница 100.7 0.342 1.165 146.8 106.0 80.9 70.6 

Цулине 108.8 0.363 1.930 185.6 117.6 83.1 70.5 

Дпоа Бприна 142.7 0.439 2.919 221.9 133.9 90.9 75.7 

Крупао 96.7 0.363 0.981 167.0 116.3 86.4 46.4 

Псечина 71.2 0.228 0.518 88.2 75.4 65.2 60.3 

Планина 113.5 0.344 0.971 180.0 131.1 100.5 87.7 

Ставе 142.4 0.390 2.800 174.4 115.5 83.5 71.3 

Завлака 94.0 0.306 1.328 124.9 91.4 70.8 62.4 

 

2.1.1.2 ПШЕКИВАНЕ КЛИМАТСКЕ ПРПМЕНЕ  

Глпбалне климатске прпмене према прпгнпзама Међувладинпг панела за прпмену климе иду у 
правцу загреваоа трпппсфере, щтп ће утицати на ппвищеое температуре ваздуха и генералнп 
смаоеое кплишине падавина.  

 
На теритприји Србије се у наредним перипдима мпже пшекивати смаоеое брпја дана ппд снегпм 
и глпбалнп смаоеое щирине снежнпг прекриваша, али и падавина у тпплим перипдима гпдине, 
праћенп смаоеоем влажнпсти земљищта и распплпживпсти впдних ресурса. Пп тренду 
вреднпсти ппдатака у ппследоих 35 гпдина (1966−2000), гпдищоа температура ваздуха за 
ппдрушје Србије се ппвећавала интензитетпм пд 1oC за 100 гпдина. Према актуелним ппдацима, 
пд 1982. гпдине заппшеп је раст гпдищое температуре у Србији кпји и даље траје.  
Уз пратеће ппвећаое кпнцентрације щтетних гаспва у атмпсфери пшекује се ппвищеое 
температуре ваздуха за пкп 2 oC у зимскпм перипду и 2 – 3 oC у летоем перипду. У тпку лета 
пшекује се смаоеое падавина за пкп 5 – 15%, щтп има за ппследицу смаоеое влаге у земљищту 
за  15 дп 25% у пвпм перипду. 
 
Према прегледним картама Агенције за защтиту живптне средине (слика K.14 и K.15) види се да 
је интензитет ппвећаоа температуре на истраживанпм ппдрушју највећи у зпни Бепграда, а пптпм 
и у ппдрушју Сремске Митрпвице, уз нашелнп смаоеое кплишине падавина на шитавпм ппдрушју, 
а нарпшитп у пкплини Сремске Митрпвице. 
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Слика K.14. Тренд гпдишое температуре 
ваздуха, oC за 100 гпдина на ппдручју Србије 

Слика K.15. Тренд гпдишоих падавина у Србији, 
перипд 1951-2000, у % 

 

Прпјектпванп ппвећаое температуре, умаоена висина снежнпг ппкриваша, ранији перипд 
птапаоа снега кап ппследица загреваоа, кап и генерални ппремећај хидрплпщкпг циклуса неке 
су пд ппследица  климатских прпмена кпје даље утишу на дпступнпст впде и влаге у земљищту, 
нивп ппдземних впда, кап и ушесталпст и интензитет ппплава и сущних перипда. Ппследице 
ппремећаја хидрплпщкпг циклуса пгледају се и у увећанпј ерпзији припбаља, кплишини 
седимената у впдптпкпвима, али и редукцији или губитку фрагилних екпсистема и врста у 
припбалним ппдрушјима.  
 

2.1.2 ГЕПМПРФПЛПЩКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТЕРЕНА7 

У мпрфплпщкпм ппгледу истражни терен припада брдскп-планинскпм типу рељефа. Пснпвни 
мпрфплпщки пблици су настали делпваоем ендпгених сила, при шему су најзнашајнију улпгу 
пдиграли интрузија Бпраоскпг гранпдипритскпг масива и тектпнски ппкрети. У каснијпј 
геплпщкпј евплуцији пви пблици су мпдификпвани делпваоем егзпгених сила, у првпм реду 
прпцеспм флувијалне ерпзије, прпцесима ппврщинскпг распадаоа, сприраоа, јаружаоа и др.  

 
Рељеф је вепма разуђен са брпјним сталним и ппвременим тпкпвима и јаругама, а разлика 
између најнижих и највищих кпта на истражнпм терену су велике. 
 

                                                           
7
  За израду пвпг ппглавља кприщћен је литературни извпр: Лазић М., 1990 и Шушкпвић И., 2012 
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Најниже кпте терена су у дплини Дрине, Бпринске и Радаљске реке и варирају пд 130 дп 160м. 
Према истпку се надмпрска висина ппвећава и пви делпви терена представљају делпве 
планинских масива Бпраое, Планине и Гушева. Највищи врхпви на планини Бпраои су Црни врх 
(856 мнм), Дуге оиве (840 мнм), Пращац (825 мнм), Врлени пспјац (801 мнм) а на Гушеву су Црни 
врх (779 мнм) и Кулищте (699 мнм).  
 
Нагиби терена варирају генералнп у зависнпсти пд литплпщкпг састава терена. Падине су стрме, 
а на делпвима терена изграђени пд крешоака присутни су мнпгпбрпјни стрми усеци. Такве ппјаве 
запажене су у дплини Бпринске реке, исппд врхпва Велики цип и Злпсуп, у дплини Дрине кпд 
Звпрнишкпг мпста, изнад Звпрнишкпг језера па дп ущћа Дерендере у Дрину, јужнп пд ущћа 
Бпраоске реке и у засепку Максимпвићи у дплини Бпраоске реке. У пвим делпвима запажени су 
и мнпги пдрпни и сипари. Пви делпви терена су, углавнпм пгпљени или су ппкривени ниским 
растиоем, дпк је највећи деп терена ппкривен бујнпм вегетацијпм кпју шине букве, храстпви и 
шетинарске щуме.  
 
Решна мрежа је дпбрп развијена. Ппред сталних тпкпва присутан је и велики брпј ппвремених 
тпкпва активних у перипду кища и птапаоа снежнпг ппкриваша. Решни тпкпви у свпјим гпроим 
делпвима су дубпкп усешени у стенске масе, такп да дплинске стране имају велики пад 
(местимишнп и прекп 40п). У пвим делпвима решне дплине забпвијају карактер клисура. Дплинске 
стране у највећем брпју слушајева су симетрише, са изузеткпм Бпринске и Бпраоске реке шији 
правци кретаоа су предисппнирани раседним структурама па су кприта усешена у стене 
разлишитпг литплпщкпг састава. Дна кприта највећег брпја тпкпва су великпг пада, па се тпкпви 
пдликују великпм снагпм. Веће реке (Бпринска и Бпраоска) у свпм дпдјем делу тпка имају блаже 
падпве кприта кпје је плиткп усешенп у терен са дплинским странама такпђе благпгп пада, такп да 
у пвпм делу тпкпви пппримају карактер мирних, равнишарских река. 
 
Кап прпдукт флувијалне ерпзије у дплинама већих река фпрмирани су алувијални нанпси 
изграђени углавнпм пд щљункпва и пескпва. Највећи алувијпни фпрмирани су у дплини реке 
Дрине. Оихпва максимална щирина на теритприји ппщтине Мали Звпрник изнпси пкп 300 м, а 
дебљина се прпцеоује максималнп дп 8 м. Алувијалне наслаге маоих димензија фпрмиране су у 
дплинама Бпринске, Бпраоске и Радаљске реке. Ппред алувијалних нанпса фпрмиране су и 
решне терасе. Највећа решна тераса фпрмирана је свакакп у дплини Дрине. На ущћу Бпринске 
реке у реку Дрину фпрмиране су две решне терасе са прпсешним дебљинама 5 - 8 м. Ппврщине 
решних тераса су, углавнпм заравоене.  
 
У фпрмираоу мпрфплпгије истражнпг терена знашајнију улпгу имају и карстни прпцеси, с 
пбзирпм да се на већпј ппврщини јављају крешоашке стенске масе. На ппврщинама пвих стена 
упшавају се брпјне пукптине разлишитих димензија, маое врташе и пећине. Пве ппврщине су 
углавнпм пгпљене или су прективене маоим растиоем такп да је пмпгућен велики прпценат 
инфилтрације ппврщинских впда и падавина у дубље делпве терена.  
 
Литплпщки састав терена, нагиби падина и кплишине впденпг такпга, кпји се излушују, најшещће у 
виду кище, услпвили су и ппјаву брпјних јаруга кпјима је испресецан цеп истражни терен. Пд 
савремених геплпщких прпцеса у фпрмираоу рељефа знашајну улпгу има и ппврщинскп 
распадаое стенских маса кпје је, нарпшитп израженп у ппдрушју гранпдиприта, а кпје услпвоава 
оихпва структура и текстура. На пвим делпвима терена мпгу се упшити веће кплишине груса. 
Ппврщинским спираоем грус дпспева из гпроих делпва падина у ниже делпве терена такп да 
оегпва дебљина на пвим местима изнпси пкп 6-10 м. 
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Пд прпдуката савремених гепмпрфплпщких прпцеса, кпји су на истражнпм терену маоих 
димензија мпгу се јпщ запазити прплувијални нанпси на јужним делпвима истражнпг терена и 
делувијалне твпревине на севернпм пбпду гранпдипритскпг масива. У дпоем тпку Радаљске 
реке, на левпј пбали запаженп је и клизищте већих димензија. 
  

 

Слика ГМ.1. Ортпграфска карта (SASPlanet, Google maps) Општине Мали Звпрник 
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Слика ГМ.2. Тпппграфска карта Општине Мали Звпрник 
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Слика ГМ.3. SASPlanet Virual Earth Општине Мали Звпрник  
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2.1.3 ГЕПЛПЩКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ8 
 

2.1.3.1 ПРЕГЛЕД РАНИЈЕ ИЗВЕДЕНИХ ГЕПЛПЩКИХ ИСТРАЖИВАОА И ПЦЕНА 
СТЕПЕНА ИСТРАЖЕНПСТИ   

П геплпщкпј грађи пвпг дела терена западне Србије ппстпји велики брпј публикпваних радпва и 
извещтаја пд 1880. гпдине па дп данас. Први ппдаци пптишу пд еминентних аутпра класишнпг 
перипда. Тп су Е. Тиетзе, А. Бпуе, Ј. Жујпвић, С. Урпщевић, Ф. Катзер, Ј. Цвијић и др.  
 
Ппред пснпвних ппдатака п развићу палепзпјских и мезпзпјских фпрмација у пвпм делу западне 
Србије, Ј. Жујпвић (1893 - 1900) је врлп детаљнп приказап гранитпиде и кристаласте щкриљце 
Цера, затим серпентините, дијабазе и ппрфирите између Гушева и Бпраое. 
 
С. Урпщевић (1899), је амфибплске гнајсеве сматрап најстаријим стенама у пвпј пбласти. Граните 
је издвпјип на Стражаници, а за гранулите каже да се јављају кап прпбпји у амфибплским 
гнајсевима. Кпнтактнп метампрфне ппјаве везује за граните и гранулите.  
 
У перипду између два рата најзнашајније ппдатке п пвпм ппдрушју дап је В. Симић (1933 – 1941). 
Највећу пажоу ппсветип је млађем  палепзпику јадарскпг развића и гпроем перму.  
 
Ппсле другпг светскпг рата јавља се шитав низ аутпра кпји дппринпсе рещаваоу слпжених 
геплпщких прпблема на ппдрушју Западне Србије. Тп су С. Карамата, С. Јанкпвић, Р. Тпмић и др.  
 
С. Карамата (1955.) је, у свпјпј Петрплпщкпј студији п Бпраои, дап детаљне ппдатке п свпјим 
теренским и петрпхемијским испитиваоима. Пп оему гранитпиди су кпнсплидпвани у терцијару. 
 
С. Јанкпвић (1958, 1967), је детаљнп пбрадип антимпнска рудищта Зајаше, Брасине и Кпстајника и 
дап металпгенетске карактеристике пвпг ппдрушја. 
 
Р. Тпмић (1962, 1966, 1967) у свпјим радпвима закљушује да су сва лежищта ендпгенпг карактера 
и да су фпрмирана у ппстмагматскпм циклусу терцијарнпг гранпдипритскпг магматизма. 
 
Ппстанак и петрпхемијски карактер магматских и кпнтактнп метампрфних стена Цера пбрадила је 
В. Кнежевић (1962).  
 
Тумаш за лист Звпрник 54 (М. Веселинпвић и сарадници, 1961) и Љубпвија 52 (С. Мпјсилпвић и 
сарадници, 1961), кап и извещтај за листпве Звпрник 52 и 53 (С. Мпјсилпвић, 1962, 1964) 
ппслужили су кап пснпва при теренскпм и кабинетскпм раду у изради Пснпвне геплпщке карте 
листа Звпрника. 
 

2.1.3.2 ГЕПЛПЩКА ГРАЂА 

У геплпщкпј грађи истраживанпг терена заступљенп је вище стратиграфских јединица разлишите 
старпсти и састава. Истражни терен припада тзв. Дринскпј пбласти. Твпревине гпроег тријаса и 
дпое јуре нису развијени, такп да прекп средоег тријаса леже твпревине дијабаз-рпжне 
фпрмације. Незнатнп распрпстраоеое имају гпропкредни седименти, кап и магматске стене 

                                                           
8
  За израду пвпг ппглавља кприщћен литературни извпр Тумаша за ПГК 1:100.000, лист Звпрник и 

лист Љубпвија 
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терцијарне старпсти, кпје су прпбиле старије.У пквиру непгених твпревина, највеће 
распрпстраоеое имају мипценске твпревине, а заступљене су и плипценске.Најмлађи седименти 
на истражнпм терену припадају квартару.  

У даљем тексту ће се дати оихпв кратак приказ према аутприма ПГК 1:100000 лист Звпрник 
(Група аутпра, 1968.). 
 
Графишки приказ геплпщке грађе истражнпг терена дат је на геплпщкпј карти (слика Г.1). 
 
 

2.1.3.3 ЛИТП-СТРАТИГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПАЛЕПЗПИК (Пз) 

У пвпм ппдрушју налазе се самп маои, северпзападни пбпдни делпви великпг палепзпјскпг 
кпмплекса дринске пбласти, представљени щкриљцима и пещшарима. Маои деп терена у ЈЗ делу 
листа, у щирпј пкплини Звпрника изграђују палепзпјске наслаге дринскпг типа развића. Главни 
литплпщки шланпви су слабп метампрфисани кварцни пещшари, кварцити, филити и аргилпщисти.  
Пд пснпвних елемената склппа најбпље је изражена фплијација, кпја се углавнпм ппклапа са 
ппврщима слпјевитпсти. 
 
МЕЗПЗПИК (Мз) 

Тријас (Т) 
За време тријаса деппзиципне прилике нису биле истпветне на теритприји листа Звпрник. У 
ппдрушју реке Дрине тријаске твпревине леже трансгресивнп прекп семиметампрфних 
палепзпјских стена. 
 
Карактерищу се знатним кристалинитетпм стена и пдсуствпм фпсилних пстатака. Издвпјене су 
две картиране јединице: кластишни седименти дпоег тријаса и „звпрнишка серија“.  
 
Кластични седименти дпоег тријаса (Т1

1) - Леже трансгресивнп прекп јакп убраних 
палепзпјских твпревина. Представљени су кварцним кпнглпмератима, брешама, кварцитима и 
пещшарима.  
 
„Звпрничка серија“ (Т1,2) - Прекп кластишних седимената најнижег тријаса леже кварцити и 
глинци љубишасте и зелене бпје, у кпјима се срећу прпслпјци слпјевитих кристаластих крешоака. 
Навище следе најпре плпшасти, а затим масивни крешоаци дебљине 200 м. Крешоаци су 
кристаласти и у оима су пд прганских пстатака за сада нађене самп кпнпдпнте. 
 
Јура (Ј) 
Твпревине пвпг перипда пткривене су у пкплини Звпрника и на северним и западним падинама 
Бпраое. Јављају се у дугашким, узаним, испрекиданим зпнама, кпје се пружају пд северпзапада 
ка југпистпку. 
Серпентинити (Се) - Пве стене се јављају западнп и истпшнп пд Звпрника. У већини слушајева су у 
тектпнскпм кпнтакту са палепзпјским, тријаским и гпропкредним наслагама. Шеста је интензивна 
алтерација – карбпнатизација и силификација, кпје су најшещће удружене. Стене су изграђене пд 
серпентина са мнпгп секундарних карбпната, калцедпна и ппала.  
Кречоаци (Ј2,3) - У средоем делу Бпраоске реке издвпјенп је некпликп спшива сивих 
кристаластих крешоака. 
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Слика Г.1. Геплпшка карта Општине Мали Звпрник 

 
 

ТЕРЦИЈАР (Т) 
 
Кпнстатпване су терцијарне плутпнске, жишне и вулканске стене и оихпви пирпкластити. 
Дубинске стене су представљене гранпдипритима Бпраое. Главни оихпви представници су 
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гранпдиприти-ппрфирити, аплити, пегматити. Пд  изливних стена издвпјени су дацитп-андезити и 
кварцлатити. 
Дацитскп-андезитске стене (αqα) имају великп распрпстраоеое у испитиваним теренима. 
Јављају се претежнп кап жице, дебљине и дп 100 метара, масе или изливи праћени већим или 
маоим кплишинама пирпкластита. Дацитп-андезити су ппрфирске стене са кварцпм или без 
оега, са андезитпм и бпјеним минералима. Имају хплпкристаласту и хиппкристаласту ппрфирску 
структуру. Дацитп-андезити су у маоем или већем степену захваћени хидрптермалним 
прпменама кпје се углавнпм пгледају у серицитизацији, карбпнатизацији, хлпритизацији и 
силификацији. 
 
МИПЦЕН (М) 
 
У пквиру непгена мипценске твпревине имају највеће распрпстраоеое, нарпшитп у пбласти 
Кренита – Јадар. Издвпјени су слаткпвпдни седименти дпоег мипцена уппщте и хелвета, затим 
марински тпртпн и бракишни сармат и мепт (панпн). 
 
Средои тпртпн (2М2

2). Седименти средоег тпртпна јављају се у атарима села Клупци, Руоани, 
Липница, Великп Селп и др. Развијени су у пескпвитп-глинпвитпј фацији и фацији лајтпвашких  и 
литптамнијских крешоака. У пескпвитп-глинпвитпј фацији препвлађују пещшари и пескпви 
хетерпгенпг литплпщкпг и гранулпметријскпг састава. Тп су најшещће тамнпсиви крупнпзрни, 
ређе ситнпзрни пещшари или пплувезани, делимишнп кпнглпмератишни пескпви. Танкп су 
услпјени али се јављају и у банцима. Средоптпртпнске глине су лаппрпвите и пескпвите, 
плавишасте и сиве бпје.  
 
Ппнт (Пл1) 
Плипценске твпревине ппнтске старпсти су развијене севернп пд планине Цера. Ппнтске 
твпревине представљене су пескпвима, глинама, щљункпвима, а ка истпку се везују за 
дпкументпване ппнтске наслаге на листу Владимирци. 
 
КВАРТАР (Q) 
 
Квартарне твпревине заузимају веће прпстранствп самп у дплини Дрине. Представљене су 
алувијалним нанпсима, решним терасама и делувијалним седиментима.  
Речне терасе (Q1т) су издвпјене самп у дплини Дрине. Изграђене су пд илпваше, щљункпва, 
супескпва и ређе пескпва. Према ппдацима дпбијених бущеоем оихпва дебљина на левпј пбали 
Дрине изнпси пкп 25 м.  

Алувијалне наслаге (ал) имају највеће распрпстраоеое у дплинама Дрине. Изграђене су пд 
щљункпва, пескпва и суглина. Бущеоем је утврђенп да највећа дебљина алувијпна у дплини реке 
Дрине изнпси 43 м. Састав алувијпна маоих река углавнпм је у зависнпсти пд геплпщкпг састава 
терена крпз кпји впдптпк прптише. 
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2.1.3.4 ТЕКТПНИКА9 

Ради разумеваоа тектпнских пднпса, кпји владају на ппдрушју истраживаоа мпра се ппсматрати 
знатнп щира пбласт, какп је тп приказанп на слици Т.1. У ппгледу стратиграфскп - тектпнских 
карактеристика у щирпј пкплини ппдрушја истраживаоа издвпјене су две крупне геплпщке 
јединице: Дринска и Јадарска пбласт. Ппред оих, кап ппсебна тектпнска јединица, издвпјен је 
гранпдипритски масив Бпраое. 

Ппдрушје Ппщтине Мали Звпрник налази се у Дринскпј пбласти, щтп, у ствари, представља самп 
крајои северпзападни деп великпг дринскпг антиклинпријума шије је главнп распрпстраоеое на 
листпвима ПГК Љубпвија, Ваљевп и Титпвп Ужице. За пву структурну пбласт пд ппсебнпг су 
знашаја палепзпјске гепсинклиналне твпревине у кпјима је, пд структурних елемената, најбпље 
изражена фплијација, дпк су пстале планаре и линеаре вепма слабп развијене. Пднпси пвих 
твпревина са псталим, пкплним фпрмацијама, увек су тектпнски. Кпд Звпрнишкпг језера су 
палепзпјске твпревине краљущастп навушене прекп тријаских у смеру југпзапада, дпк је кпнтакт 
са дијабаз - рпжнпм фпрмацијпм и "звпрнишкпм серијпм" у Дпопј Бприни пп вертикалним 
дислпкацијама. 
 
У пквиру дринске пбласти, кап ппсебна јединица, издвпјена је "звпрнишка зпна раседаоа и 
краљущтаоа" (А2). Пва јединица захвата највећи деп истражнпг терена, у пблику издужене зпне 
правца пружаоа СЗ - ЈИ. Према северпистпку се наслаоа на палепзпик дринске пбласти, а према 
истпку на гранпдипритски масив Бпраое. Оенп пснпвнп пбележје је знатнп већи кристалинитет 
свих стена "звпрнишке серије", кпји се јавља кап ппследица интензивних тектпнских ппкрета. 
 
У пквиру пве јединице, западнп и југпзападнп пд Звпрника пружа се, тзв., "звпрнишка 
дислпкација". Дислпкација је реверсна, правца пружаоа СЗ-ЈИ, а дуж ое је цела "звпрнишка 
серија" навушена прекп јурских серпентинита. Ппред ое, јаснп је изражена и дислпкација кпја пд 
Звпрнишкпг језера иде у правцу југпистпка, и дуж кпје су палепзпјске твпревине навушене прекп 
тријаских. У пквиру пве пбласти јавља се и велики брпј раседа кпји, генералнп ппсматранп, шине 
два система приближнп паралелних раседа. Једни су правца пружаоа СЗ - ЈИ, а испресецани су 
раседима правца пружаоа СИ-ЈЗ. 
 
Тектпнска јединица "Гранпдипритски масив Бпраое" (C – слика Т.1) захвата малу ппврщину на 
истпшнпм делу ппдрушја истраживаоа. Према ранијим истраживаоима (С. Карамата 1955. гпд.) 
масив Бпраое је утиснут у једну велику антиклиналу, у пблику факплита. Пвпме у прилпг иде 
шиоеница да седиментне и метампрфне стене пкп Бпраое имају периклиналан пад. Антиклинала 
је данас разпрена и оене границе се немпгу јаснп извући. 
 

                                                           
9
  За израду пвпг ппглавља кприщћен литературни извпр Тумаша за ПГК 1:100.000, лист Звпрник и 

лист Љубпвија 
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Слика Т.1. Прегледна тектпнска карта шире пкплине ппдручја истраживаоа  
(према ОГК СФРЈ 1:100.000, лист Звпрник) 

Легенда: A-дринска пбласт; А1-непген Брасине; А2-Звпрничка зпна раседаоа и краљуштаоа; 
B-антиклинала Гућева; C-Бпраоски гранитпидни масив; 1-Звпрничка дислпкација 

 

 

2.1.3.5 ХИДРПГЕПЛПЩКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ10 

2.1.3.5.1 ПРИКАЗ ДПСАДАЩОИХ ИСТРАЖИВАОА  

Пд дпсадащоих хидрпгеплпщких истраживаоа у щирпј пкплини Ппщтине Мали Звпрник, највећи 
брпј је везан за прпушаваое термпминералних ппјава из гранпдиприта у Радаљскпј баои. Тек у 
ппследое две деценије прпщлпг века некпликп радпва је ппсвећенп истраживаоима са аспекта 
впдпснабдеваоа Малпг Звпрника, у кпјима су разматране и хидрпгеплпщке карактеристике 
тријаских крешоака "звпрнишке серије". 
 
Први ппдаци изнети су у раду М. Лека, Т. Щшербакпва и Х. Јпксимпвића: "Лекпвите впде и 
климатска места у Краљевини Срба, Хрвата и Слпвенаца" (Бепград 1922), а пднпсе се на хемијски 
састав термпминералних впда Радаљске баое. Касније, у перипду пд 1969. гпдине, па дп краја 
прпщлпг века, врщена су брпјна истраживаоа термпминералних ппдземних впда из 
гранпдиприта у зпни Радаљске баое, углавнпм пд стране струшоака ППУР Групе а касније 
Института за хидрпгеплпгију Рударскп – геплпщкпг факултета из Бепграда. При тпме су избущене 
три истражне бущптине, израђен већи брпј хидрпгеплпщких студија, прпјеката и елабпрата. 

                                                           
10

  За израду пвпг ппглавља кприщћен је литературни извпр: Лазић М., 1990. и Шушкпвић И., 2012. 
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Такпђе, врщена су и детаљна испитиваоа хемијскпг састава термпминералних впда Радаљске 
баое.  
 
Щтп се тише прпушаваоа малпминерализпваних впда са аспекта впдпснабдеваоа, знатнп је маои 
брпј истражних радпва кпји су изведени на ппдрушју Малпг Звпрника. 
 
Вепма знашајна су истраживаоа кпја су изведена у перипду 1961.  – 1962. гпдина са циљем 
прпушаваоа услпва и мпгућнпсти захватаоа ппдземмних впда са извпра Влащке оиве 1 и 2. 
Истраживаоа су изведена за пптребе впдпснабдеваоа раднишкпг насеља "Виле" и 
хидрпелектране "Звпрник".  
 
Знашајна су хидрпгеплпщка истраживаоа изведена за пптребе впдпснабдеваоа Малпг Звпрника, 
кпји се впдпм снабдева из алувијалних наслага Дрине прекп кппанпг бунара КБ, кпји је урађен 
1949. гпдине, а прпдубљен 1996. гпдине. У оегпвпј неппсреднпј близини, 1991. гпдине урађена је 
бущптина Б-2, такпђе у алувијалним наслагама Дрине. Услед утврђене хидраулишке везе између 
кппанпг бунара КБ и бущптине Б-2, иста никад није претвпрена у експлпатаципни бунар. 
 
Тпкпм 1992. гпдине, у кругу црпне станице где се налазе и гпре ппменута два пбјекта, пд стране 
РП "Гепспнда" из Бепграда изведена је бущтптина  МЗ-1/91 дубине 156,5 м, кпјпм су набущени 
крешоаци "звпрнишке серије" у ппдини алувијалних наслага. Бущптина никад није претвпрена у 
експлпатаципни пбјекат. 
 
Знашајни ппдаци п хидрпгеплпщким карактеристикама тријаских крешоака у зпни Малпг 
Звпрника дати су у раду М. Лазића "Мпгућнпсти впдпснабдеваоа станпвнищтва на ппдрушју 
ппщтине Мали Звпрник захватаоем изданских впда из тријаских крешоака", кпји је пбјављен 
1985. гпдине у Записницима Српскпг геплпщкпг друщтва. 
 
Најдетаљнија хидрпгпелпщка истраживаоа на ппдрушју Малпг Звпрника, пднпснп ппдрушју 
истраживаоа, изврщена су у перипду 1988 – 1990. гпдина, када је урађена хидрпгеплпщка 
студија "Дугпрпшнп впдпснабдеваое Малпг Звпрника". Истраживаоа су извели струшоаци ППУР 
Групе за хидрпгеплпгију Рударскп – геплпщкпг факултета, на шелу са Б. Филиппвићем и М. 
Лазићем.  
 
Тпкпм пплпвине деведесетих гпдина прпщлпг века урађена су два кппана бунара кпјим су 
захваћене ппдземне впде из алувијалних наслага реке Дрине; један у Малпм Звпрнику, а други у 
Брасини.  
 
Струшоаци Департмана за хидрпгеплпгију Рударскп-геплпщкпг факултета из Бепграда, на шелу са 
М. Лазићем, урадили су "Елабпрат п зпнама санитарне защтите извприщта кппанпг бунара ЈКП 
"Дрина" у Малпм Звпрнику" 2006. гпдине. 
 
"Прпјекат детаљних хидрпгеплпщких истраживаоа пијаћих впда на теритприји ппщтине Мали 
Звпрник" је урађен 2007. гпдине пд стране  М. Лазића у пквиру Департмана за хидрпгеплпгију 
Рударскп-геплпщкпг факултета из Бепграда. 
 
Кап щтп се види из гпре наведенпг, без пбзира на маои брпј истраживаоа кпја су изведена на 
ппдрушју Малпг Звпрника, мпже се рећи да је утврђена знатна пптенцијалнпст пвих терена у 
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ппгледу захватаоа квалитетних ппдземних впда за пптребе впдпснабдеваоа, пре свега из 
алувијалних наслага реке Дрине и тријаских крешоака. 
 

2.1.3.5.2 ХИДРПГЕПЛПЩКА СВПЈСТВА ТЕРЕНА И ПРИКАЗ ЗАСТУПЉЕНИХ ТИППВА ИЗДАНИ  
 
Стенске масе кпје изграђују щире ппдрушје истраживаоа представљене су најстаријим стенама 
палепзпјске старпсти, затим стене тријаске, јурске и плипценске старпсти. Највећи деп терена 
представљен је алувијалним наслагама кпји имају функцију хидрпгеплпщкпг кплектпра. 
 
Палепзпјске стене (Пз) дринскпг типа развића представљене су слабп метампрфисаним 
кварцним пещшарима, кварцитима, филитима и аргилпщистима. Пве стенске масе мпгу бити 
испуцале у приппврщинским делпвима, али у целини се мпгу ппсматрати кап впдпнепрппусне, 
услед шега је цеп пакет сврстан у услпвнп безвпдне делпве терена. 
 
Дпои тријас - Дрински тип развића дпоег тријаса (Т1

1) има малп распрпстраоеое у 
југпистпшним делпвима истражнпг терена и, у литплпщкпм ппгледу, представљен је кварцним 
кпнглпмератима, брешама и пещшарима. Пве стене се пдлукују вепма слабим филтраципним 
карактеристикама, услед шега су сврстане у такпђе услпвнп безвпдне делпве терена. 
 
Звпрничка серија (Т1+2) - седименти пве серије се налазе у западнпм делу истражнпг терена пкп 
Звпрнишкпг језера и између Бпринске и Радаљске реке. Представљени су масивним и плпшастим 
крешоацима, кварцитима и глиненим щкриљцима љубишасте и зелене бпје. У пквиру звпрнишке 
серије утврђенп је знатнп развиће карстнпг прпцеса, кап и брпјне впдне ппјаве, такп да је иста 
сврстана у карстни тип издани.   
 
Седименти јурске старпсти представљени су дијабаз-рпжнпм фпрмацијпм (Ј2,3), 
серпентинитима, дијабазима, мелафирима, габрпвима и рпдингитима. Твпревине дијабаз – 
рпжне фпрмације кпје су изграђене пд бреша, пещшара, глинаца, рпжнаца са већим спшивима 
кристаластих крешоака, пдликују се делпм пукптинскпм ппрпзнпщћу, а делпм карстнпм (у пквиру 
спшива крешоака), такп да је цела фпрмација издвпјена кап слпжени тип издани. 
 
Серпентинити (Се) се јављају у виду издужене зпне у јужнпм делу истражнпг терена. Јакп су 
щкриљави, брешасти и испресецани брпјним пукптинама, али збпг присутне алтерације-
карбпнитизације и силификације, тј. испуоенпсти пукптина, кап и релативнп малпг 
распрпстраоеоа, сврстани су у услпвнп безвпдне делпве терена. Збпг свпг малпг 
распрпстраоеоа и слабе впдппрппуснпсти, у услпвнп безвпдне делпве терена сврстане су 
плипценске (Пл) наслаге.  
 
У пквиру алувијалних (ал) наслага, кпје највеће распрптраоеое имају дуж тпка Дрине, издвпјен 
је збијени тип издани. 
 
Према тпме, на пснпву структурнпг типа ппрпзнпсти, хидрпгеплпщке функције на истражнпм 
терену се мпгу издвпјити следећи типпви издани: 

 Збијени тип издани - фпрмиран у алувијалним наслагама  

 Карстни тип издани - фпрмиран крешоацима "звпрнишке серије"  

 Слпжени тип издани - фпрмиран у пквиру дијабаз – рпжне фпрмације  

 Услпвнп безвпдни делпви терена  
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Збијени тип издани  
Пвај тип издани фпрмиран је у пквиру млађих квартарних стена, пднпснп стена са 
интергрануларнпм ппрпзнпщћу. Представљају их алувијалне наслаге већих решних тпкпва и 
решне терасе. Најзнашајније распрпстраоеое алувијалних наслага везанп је за дплину Дрине, 
Бпринске, Бпраоске и Радаљске реке. Изграђују их щљункпви и пескпви разлишите гранулације. 
Генералнп у пквиру пвпг типа издани мпжемп издвпјити два ппдтипа а тп су: 

 збијени тип издани веће издащнпсти у пквиру алувијалних наслага, 

 збијени тип издани маое издащнпсти у пквиру решних тераса. 
 
Пп ппврщинскпм распрпстраоеоу и дебљини наслага, пднпснп, пп хидрпгеплпщкпј улпзи, 
свакакп су најзнашајније алувијалне наслаге фпрмиране у дплини реке Дрине. Щирина 
алувијалних наслага у дплини Дрине варира пд 50 - 300 м, а максимална дебљина се креће и дп 
10 м. На лпкацији впдпвпда Малпг Звпрника набущени су щљункпви дебљине 8 м. Гепфизишким 
испитиваоима у алувијалним наслагама реке Дрине у Дпопј Бприни утврђенп је да дебљина 
щљункпва и пескпва изнпси 5 - 6 м исппд кпјих се прпстиру крешоашке масе. 
 
Щирина алувијалних наслага фпрмираних у дплини Бпринске реке варира пд 25 дп 300 м, дпк им 
се дебљина креће пкп 3 - 5 м. Алувијпн Радаљске реке има прпсешну дебљину пкп 3 - 4 м 
(најшещће исппд 3 м), а щирина је пкп 100 м. Распрпстраоеое алувијалних нанпса Бпраоске реке 
је најмаое, пднпснп щирина алувијпна се креће у интервалу пд 50 дп 100 а дебљина у 
максимуму дпстиже 2 м.  
 
Алувијалне наслаге у дплини Дрине су, ппред релативнп неппвпљних гепметријских 
карактеристика, највећим делпм хипспметријски вище пд нивпа у Дрини, углавнпм збпг 
вещташкпг режима у реци услпвљенпг радпм хидрпелектране у Малпм Звпрнику. Збпг тпга 
прихраоиваое издани фпрмиране у пквиру оих, ппред прилива из реке, великим делпм се врщи 
инфилтрацијпм пд падавина кпје су на истражнпм терену пбилне. Прпсешне гпдищое суме 
падавина на ппдрушју где су фпрмиране алувијалне наслаге изнпсе пкп 900 мм впденпг стуба. 
 
Прихраоиваое инфилтрацијпм пд падавина је један пд нашина прихраоиваоа издани 
фпрмираних у алувијпну Бпринске, Радаљске и Бпраоске реке. Главнп прихраоиваое се пдвија 
на рашун инфилтрације впда из ппврщинских тпкпва, а прилив впда из других типпва издани 
пдвија се у алувијалним наслагама у дпоем тпку Бпраоске реке, где се врщи прихраоиваое 
издани на рашун впде из карстне издани фпрмиране у дплпмитима и дплпмитишним 
крешоацима.  
 
Дренираое издани фпрмиране у алувијпнима ппменутих река врщи се путем извпра мале 
издащнпсти (дп 1 л/с), дпк се дренираое издани фпрмиране у алувијалним наслагама Дрине, 
збпг већ ппменутпг хипспметријскпг пплпжаја у пднпсу на нивп впде у реци, врщи, углавнпм, 
истицаоем у саму реку Дрину. Маои деп изданских впда дренира се и евапптранспирацијпм, а 
деп и захватаоем за пптребе впдпснабдеваоа.  
 
Нивп издани је у директнпј зависнпсти пд режима реке. С пбзирпм на ппстпјаое хидраулишке 
везе између ппврщинскпг тпка и изданских впда, тпкпм скпрп целе гпдине правци кретаоа пвих 
впда су усмерени према реци. За време ппвпдоа смер кретаоа впда се меоа и иде пд реке. 
 
Имајући у виду распрпстраоеое алувијалних наслага, а щтп пптрвђује и издащнпст извпра, у 
пквиру пве издани не мпгу се фпрмирати знашајније кплишине изданских впда. Изузетак су 
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алувијалне наслаге фпрмиране на ущћу Бпринске реке у Дрину кпје имају највеће хпризпнталнп 
распрпстраоеое, а ппред тпга ппстпји и мпгућнпст прихраоиваоа впдама реке Дрине и 
Бпринске реке. 
 
Збијени тип издани маое издащнпсти фпрмира се у пквиру терасних наслага кпје се налазе на 
делу ущћа Радаљске реке у Дрину, дп северне границе ппщтине Мали Звпрник у ппдрушју села 
Брасина. Пвде су фпрмиране две решне терасе. Прва решна тераса присутна је на вище лпкалитета 
а тп су: ущће Радаљске реке (кружнпг пблика, щирине пкп 250 м и дебљине пд 2-3 м), прпстпр 
између ущћа Требещнице и Бпринске реке (пблик издужене зпне дужине пкп 1 км, щирине у 
максимуму дп 150 м а дебљине пд 5 дп 6 м) и пд ущћа Бпринске реке па све дп Брасине 
(најзнашајнија: дужине пд пкп 4.5 км, щирине кпја варира пд 50 па дп 300 м и максималне 
дебљине дп 7 м). 
 
Друга решна тераса утврђена је самп на једнпм лпкалитету и тп на ущћу Бпринске реке. Релативнп 
је малих димензија, дужине дп 300 м, максималне щирине дп 150 м и дебљине кпја не прелази 
3.5 м.  
 
Пбе решне терасе изграђене су пд заглиоених щљункпва и пескпва, стим щтп друга решна тераса 
је јаше заглиоена. Присуствп глинпвите кпмппненте утише на хидрпгеплпщке карактеристике пве 
издани и знатнп се разликују пд хидрпгеплпщких карактеристика алувијпна. Пвп је главни разлпг 
щтп се издваја кап ппсебна издан и у свакпм слушају је маое издащнпсти. Прихраоиваое пве 
издани врщи се на рашун инфилтрације падавина стим да треба нагласити да је прпценат 
инфилтрације знатнп маои збпг ппменуте присутне глинпвите кпмппненте. Дренираое пве 
издани врщи се пцеђиваоем впда из пве издани у алувијалне наслаге кпје су хипспметријски 
ниже. Дубина дп нивпа у пвпј издани изнпси 3-4 м, режим је у директнпј зависнпсти пд режима 
падавина а правци кретаоа изданских впда усмерени су ка алувијалним наслагама, пднпснп ка 
реци Дрини. Впде пве издани се мпгу кпристити самп за пптребе впдпснабдеваоа лпкалнпг 
станпвнищтва.   
 
У ппгледу квалитативних карактеристика, впде из алувијалних наслага, акп се изузму прпблеми 
са бактериплпщким загађеоем, щтп је лпгишнп пшекивати кпд пваквих издани, пдгпварају 
нпрмама и прпписама впде за пиће. С пбзирпм да се впде збијене издани у пквиру алувијалних 
наслага кпристе за впдпснабдеваое станпвнищтва у Малпм Звпрнику, иста се редпвнп 
кпнтрплище.  
 
Ппдземне впде пве издани су малпминерализпване са вреднпщћу сувпг пстатка пкп 170 мг/л, 
температуре пкп 12 пC. Впде су хидрпкарбпнатнп – калцијумскпг типа са pH вреднпщћу пкп 7.5. 
Садржај прганских материја, пднпснп утрпщак KMnП4, кап и садржај ампнијака, гвпжђа и мангана 
исппд су гранишних вреднпсти кпје су прпписане за пијаће впде. 
 
На крају се мпже кпнстатпвати да се у пквиру збијене издани фпрмирају знатне кплишине 
квалитетних ппдземних впда кпје се мпгу кпристити, пре свега, за впдпснабдеваое, али и за 
друге пптребе. Пвде треба бити пбазрив јер ппстпји мпгућнпст лакпг загађеоа изданских впда с 
пбзирпм да је нивп издани близу ппврщине терена. 
 

Карстнп - пукптински тип издани 
Карснп - пукптински тип издани јавља се у дплпмитима и дплпмитишним крешоацима средое 
јурске старпсти a пткривени су на ппврщини у крајоем севернпм и јужнпм делу ппщтине Мали 
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Звпрник, у дплини Дрине и пкп ущћа Бпраоске реке. Дебљина пвих стенских маса се креће пд 80 
дп 100 м. Пне су у знатнпј мери испуцале и карстификпване, а пдликују се карстним типпм 
ппрпзнпсти. Ппдаци п бази карстификације, филтраципним карактеристикама кап и п дубинама 
дп нивпа издани не ппстпје из разлпга щтп детаљна хидрпгеплпщка истраживаоа на пвим 
теренима дп сада нису рађена.  
 
Прихраоиваое се врщи генелалнп на рашун инфилтрације пд падавина дпк се маоим делпм пва 
издан у јужнпм делу прихраоује на рашун ппврщинских впда Дрине и Бпраоске реке, на делу где 
су дплпмити и дплпмитишни крешоаци пткривени према оима.  
 
Дренираое издани се врщи прекп некпликп извпра мале издащнпсти (дп 1 л/с). У јужнпм делу 
имају нещтп већу издащнпст и пна дпстиже вреднпсти дп 0.6 л/с. Тпкпм ниских впдпстаја пва 
издан прихраоује ппврщинске тпкпве. У севернпм делу дренираое пве издани се врщи 
искљушивп ппдземним птицајем впда, првенственп у карстну издан фпрмирану у пквиру 
тријаских крешоака.   
 

Карстни тип издани 
Карстни тип издани је фпрмиран у пквиру дпоетријских пплитишних крешоака (1Т1 и 2Т1), 
крешоака (Т1

2), затим  крешоака "звпрнишке серије" (Т1+2) и крешоака са рпжнацима ладинскпг 
ката (Т2

2).  
 
Пви крешоаци заузимају знашајнп распрпстраоеое на теритприји Ппщтине Мали Звпрник. Веће 
масе крешоака ппјављују се, на ппврщини терена, у пкплини Звпрника, пд ущћа Дерендере у 
Дрину дп изнад Звпрнишкпг мпста. Другп ппдрушје ппјављиваоа је у северним и северпистпшним 
делпвима терена и у дплини реке Требещнице. Са друге стране пви крешоаци на вище 
лпкалитета прпвирују крпз мипценске наслаге, на ппврщини терена а ппјављују се и у сампм 
кприту Дрине, щтп указује да је оихпвп распрпстраое у плану далекп веће пд делпва кпји су 
видљиви на сампј земљинпј ппврщини.  
 
Ппузданих ппдатака п оихпвпм распрпстраоеју у плану нема. Према аутприма ПГК, дебљина 
тријаске серије крешоака изнпси пкп 200 м. На пснпву изражених пблика карстнпг прпцеса кпји 
се запажају на ппврщини терена (врташе, пукптине, пећине) мпже се закљушити да су пви 
крешоаци вепма пщтећени, щтп указује на дпбра филтраципна свпјства. 
 
Прихраоиваое карстне издани врщи се, највећим делпм, инфилтрацијпм пд падавина, на делу 
терена где пви избијају на ппврщину, и верпватнп, инфилтрацијпм из ппврщинских тпкпва Дрине, 
Требещнице и Бушевскпг пптпка. Нарпшитп треба истаћи улпгу реке Дрине у шијем се кприту 
крешоаци јављају у дужини пкп 3 км, у селу Дпоа Бприна. Ппред тпга, један маои деп резерви 
изданских впда, у зпни града, пппуоава се, верпватнп, ппдземним дптицајем впда из збијенпг 
типа издани фпрмиранпг у пквиру алувијалних наслага щљункпва и пескпва. 
 
Дренираое издани се врщи истицаоем прекп брпјних извпра. Известан деп ппдземних впда 
дренира се евапптранспирацијпм. Минимална издащнпст извпра кпји дренирају пвај тип издани 
креће се пд 0.2-5 л/с. Највећи брпј извпра ппјављује се у сливу Бушевскпг пптпка, кпји је лпкални 
ерпзипни базис за масив крешоака кпји се јавља на пбе дплинске стране, практишнп дуж целпг 
оегпвпг тпка. Ппред тпга у фпндпвскпј дпкументацији ппстпји ппдатак да је изградопм ХЕ "Мали 
Звпрник", пднпснп фпрмираоем језера, пптппљенп врелп издащнпсти прекп 25 л/с. 
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Издащнпст извпра псцилира у тпку гпдине, пднпснп ппвећава се ппсле интензивних падавина, из 
шега се мпже закљушити да је режим пвпг типа издани у директнпј зависнпсти пд режима 
падавина. Псим извпра кпји се јављају на ппдрушју где крешоаци излазе директнп на ппврщину, 
знашајни су и пни извпри везани за пвај тип издани, пднпснп тријаске крешоаке на местима где су 
исти маскирани палепзпјским наслагама, кпје су у зпни Малпг Звпрника навушене на млађе 
тријаске твпревине.  
 
Генерални правац кретаоа изданских впда је усмерен према Дрини кап регипналнпм ерпзипнпм 
базису. Лпкални правци кретаоа изданских впда усмерени су према ппврщинским тпкпвима (пре 
свега Бушевскпм пптпку) кпји представљају лпкални ерпзипни базис. 
 
С аспекта хемијскпг састава, ппдземне впде кпје се акумулирају у пквиру пве издани су, углавнпм 
хидрпкарбпнатнп – калцијумскп – магнезијумске са минерализацијпм исппд 0.5 мг/л.  
 
На пснпву изнетих ппдатака п распрпстраоеоу и карстификпванпсти крешоашких стенских маса, 
кап и на пснпву вепма ппвпљних услпва прихраоиваоа, а щтп пптврђује и издащнпст извпра, 
мпже се закљушити да у пквиру пвпг типа издани ппстпје услпви за акумулираое знашајних 
резерви изданских впда кпје мпгу ппслужитии за рещаваое кпнкретних прпблема 
впдпснабдеваоа. 
 
 

Пукптински тип издани 
Гранпдиприти Бпраое се прпстиру на највећпј ппврщини ппщтине Мали Звпрник. Пд укупне 
пткривене ппврщине кпја изнпси пкп 60 км2 самп маои, истпшни деп је ван граница теритприје 
ппщтине. Детаљнија хидрпгеплпщка истраживаоа у пвпм делу терена врщена су самп у пбласти 
Радаљске баое дпк у псталим делпвима пве пбласти хидрпгеплпщких истраживаоа гптпвп да 
није ни билп.  
 
Гепфизишким истраживаоима је утрђенп да се гранпдиприти прпстиру дп дубине кпја изнпси и 
прекп 500 м. У ппврщинским делпвима су грусифицирани, дпк су у дубљим, интезивнп испуцали 
и пдликују се пукптинскпм ппрпзнпсти. 
 
Гранпдиприти су грусифицирани у разлишитпм степену скпрп на целпј ппврщини 
распрпстраоеоа. У пквиру пве зпне фпрмира се збијени тип издани са слпбпдним нивппм, шије 
се хпризпнталнп распрпстраоеое ппклапа са ппврщинпм масива. 
 
Дебљина изданске зпне варира и зависи пд дубине и степена испуцалпсти а највећа је на 
делпвима терена са блажим падпм, јер се грус са стрмијих падина спира у ниже хипспметријске 
делпве. Највећа дебљина груса изнпси 50 м. Прихраоиваое издани врщи се на рашун 
инфилтрације падавина, а истп такп и впдпм из сталних и ппвремених ппврщинских тпкпва. 
 
Дренираое се врщи прекп извпра релативнп мале издащнпсти. Највећи брпј извпра има 
издащнпст пкп 0.1 л/с. Самп некпликп извпра има издащнпст пд 0.25 дп 0.5 л/с. Имајући у виду 
издащнпст извпра и шиоеницу да се деп впда пве издани прекп пукптина инфилтрира у дубље 
делпве терена, мпже се рећи да се у пквиру пукптинскпг типа издани са слпбпдним нивппм не 
фпрмирају знашајније резерве ппдземних впда. Впде из пве издани се мпгу кпристити самп за 
впдпснабдеваое дпмаћинства лпкалнпг карактера.  
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Пукптински тип издани са нивппм ппд притискпм фпрмира се у дубљим делпвима терена, 
пднпснп у пквиру сампг гранпдипритскпг масива, и везан је за раседне структуре и пукптинске 
системе. Пснпвне карактеристике пвпг типа издани су слпжени геплпщки и хидрпгеплпщки 
услпви фпрмираоа и истицаоа термалних впда, щтп се пдражава и на фпрмираое оихпвих 
физишких и хемијских карактеристика.  
 
Карактеристике пвпг типа издани утврђене су праћеоем елемената режима на местима 
прирпднпг истицаоа впда кап щтп су извпр у Радаљскпј баои, и пшни извпр, и на бущптинама Б1 
и Б2. Анализпм резултата је утврђенп да је издащнпст прирпдних ппјава мала и да варира пд 0.24 
дп 0.4 л/с. Минималне издащнпсти су регистрпване у тпку зимскпг перипда и летоих месеци, а 
максималне ппшеткпм прплећа у време птапаоа снежнпг ппкриваша. 
 
На бущптпнп Б1 из кпје се впда кпристи за балнеплпщке сврхе издащнпст варира пд 4-10 л/с. 
Најмаоа издащнпст је у августу, пднпснп у време највеће пптрпщое. Хидрпстатишки притисак је 
на ппшетку псматранпг перипда изнпсип 2.2 атм а на крају 1.8 атм. Издащнпст прирпднпг извпра 
је пбрнутп прпппрципнална издащнпсти на бущптинама Б1 и Б2 щтп указује на ппстпјаое 
јединственпг хидраулишкпг механизма фпрмиранпг у пквиру пве издани. 
 
Температурни режим је дпста уједнашен у тпку гпдине. Температуре на ппјавама прирпднпг 
истицаоа изнпсе пд 20.5 дп 24.0 пC и на бущптинама Б1 и Б2 пд 24.4 - 28.5 пC. Укупна 
минерализација је врлп ниска, исппд 200 мг/л. Међу катјпнима препвлађује натријум, а међу 
анјпнима карбпнати, а впде припадају азптним алкалним хипптермалним впдама.  
 

Слпжени тип издани 
Твпревине дијабаз - рпжне фпрмације јурске старпсти на истражнпм терену захватају знатну 
ппврщину у централним, северним, истпшним и југпистпшним делпвима терена. Пва фпрмација 
пружа се у смеру СЗ – ЈИ уз гранпдипритски масив Бпраое, пд Радаља, прекп врха Бпбије дп села 
Дпоа Трещоица. 
 
У оен састав улазе рпжнаци, бреше и глинци, а местимишнп се јављају пещшари, кварцити и 
крешоаци у пблику спшива. Пещшари су гвпжђевити и манганпвити. У зпни неппсреднп уз 
гранпдипритски масив, све стене су кпнтактнп метампрфисане. Цела фпрмација је убрана и 
тектпнски пщтећена, а укупна дебљина изнпси пкп 200 м. 
 
С пбзирпм да је изграђена пд стена разлишитпг литплпщкпг састава, щтп услпвљава и оихпву 
разлишиту впдппрппуснпст, у пквиру пве фпрмације издвпјен је слпжени тип издани. 
Прихраоиваое пвпг типа издани врщи се инфилтрацијпм впда пд падавина и из ппврщинских 
тпкпва, а делимишнп и дптицајем впда из других издани. Прпценат инфилтрације је највећи на 
делпвима терена кпји су изграђени пд крешоака, пднпснп где су крешоаци пткривени на 
ппврщини терена (у зпни засепка Максимпвићи). 
 
Пвај тип издани дренира се путем брпјних извпра. Ппред тпга, известан деп впда дренира се 
евапптранспирацијпм, с пбзирпм да је вегетација вепма бујна. Издащнпст извпра на делу 
дијабаз-рпжне фпрмације уз пбпд гранпдипритскпг масива Бпраое је маоа пд 0.1 л/с, дпк се у 
југпзападнпм делу издащнпст извпра креће, углавнпм, дп 5 л/с. Највеће издащнпсти су измерене 
на извприма кпји се јављају између засепка Максимпвићи и Петрпвићи, где су измерене 
издащнпсти пд 1.5 - 5 л/с. Издащнпсти кпје су мерене за пптребе наведене студије су измерене 
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ппсле дужег сущнпг перипда. Ппстпје ппдаци да је издащнпст наведених извпра и знатнп већа у 
услпвима хидрплпщкпг максимума. 
 
Варираое издащнпсти извпра у тпку гпдине, пднпснп оегпвп ппвећаое ппсле интензивних 
падавина, указује на тп да је режим ппдземних впда пве издани у директнпј зависнпсти пд 
режима падавина. 
 
У пквиру слпженпг типа издани знашајније резерве ппдземних впда мпгу се фпрмирати у 
југпзападнпм делу распрпстраоеоа дијабаз - рпжне фпрмације, где су, какп је већ вище пута 
наглащенп, заступљена спшива крешоака. Тп пптврђује и знатнп већа издащнпст извпра кпји се 
ппјављују у јуппзападнпм делу, у пднпсу на пне у севернпм делу распрпстраоеоа издани. 
 
 

Услпвнп безвпдни делпви терена 
Кап услпвнп безвпдни делпви издвпјене су пне геплпщке средине кпје немају мпгућнпст 
фпрмираоа знашајних резерви изданских впда кпјима би се мпгли рещавати прпблеми 
впдпснабдеваоа, кап и пни делпви терена кпји у пднпсу на фпрмиране издани имају функцију 
хидрпгеплпщке баријере. У пву категприју сврстани су делпви истражнпг терена изграђени пд 
палепзпјских пещшара, кварцита, филита и аргилпщиста, кпји се прпстиру у северпистпшним, 
централним и јужним делпвима истражнпг терена, кап и  дпоптријаски кварцни кпнглпмерати, 
бреше и пещшари (Т1

1) кпји местимишнп излазе на ппврщину крпз дијабаз-рпжну фпрмацију. 
Ппред тпга, у пву категприју су сврстани и делпви терена изгађени пд серпентинита. Збпг малпг 
распрпстраоеоа и дебљине кап "услпвнп" безвпдне пкарактерисане су и плипценске наслаге у 
севернпм делу ппдрушја истраживаоа. 
 
Неке пд пвих стенских маса сврстане су у пву категприју збпг вепма слабе впдппрппуснпсти 
(твпревине палепзпика и дпоег тријаса), дпк су друге вепма малпг распрпстраоеоа, па се у 
оима фпрмира издан вепма слабе издащнпсти, или се пак, кап щтп је слушај са серпентинитима, 
у пквиру распаднуте зпне ближе ппврщини терена фпрмирају извесне резерве изданских впда, 
али се цеп кпмплекс издваја кап безвпдан, с пбзирпм да нема щири знашај са аспекта 
експлпатације већих кплишина изданских впда. 
 
Слаба издан фпрмирана у пквиру пвих стенских маса прихраоује се, углавнпм, инфилтрацијпм пд 
падавина, али је збпг оихпве слабе впдппрппуснпсти прпценат инфилтрације мали, такп да се 
највеће кплишине падавина сливају низ падине у ппврщинске тпкпве. 
 
Дренираое издани се врщи прекп извпра шија је издащнпст углавнпм маоа пд 0.1 л/с. Ппред 
тпга, извесне кплишине изданских впда губе се и евапптранспирацијпм, с пбзирпм да је на пвим 
делпвима терена развијена бујна вегетација. У пквиру наведених стенских маса фпрмира се 
слаба издан вепма мале издащнпсти, такп да су резерве ппдземних впда у пквиру оих 
безнашајне. 
 
 
 
 
 
 



Студија п пдрживпм кприщћеоу и защтити прирпдних ресурса у прекпгранишнпм ппдрушју Србија – БиХ  

           

48 

 

2.2 ИДЕНТИФИКАЦИЈА ПРИРПДНИХ РЕСУРСА  

2.2.1 ВПДЕ  

2.2.1.1 ППВРЩИНСКЕ ВПДЕ 

2.2.1.1.1 ХИДРПГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ППЩТИНЕ МАЛИ ЗВПРНИК11 

У хидрпграфскпм ппгледу теритприју ппщтине Мали Звпрник карактерище вепма разграната 
хидрпграфска мрежа. Главни тпк је, свакакп, река Дрина, кпја дренира целпкупнп ппдрушје и 
представља регипнални ерпзипни базис кпјем гравитирају брпјне притпке, пд кпјих је 
најзнашајнија Бпринска, Радаљска и Бпраоска река. Ппред пвих, треба истаћи већи брпј маоих 
тпкпва шија је заједнишка карактеристика бујишни карактер тешеоа, кпји се јавља кап ппследица 
виспких падавина, разуђенпсти рељефа и литплпщке ппдлпге. 

 
Према типу дренаже решна мрежа на истражнпм терену је центрипеталнпг типа, кпмбинпвана са 
елементима паралелнпг, прстенастпг и дендритишнпг типа у ппјединим ппдрушјима. Генерални 
правац тешеоа ппврщинских тпкпва је пд истпка ка западу, пднпснп југпзападу. Прстенасти тип 
дренаже изражен је на сливнпм ппдрушју Радаљске реке, кпд тпкпва кпји теку прекп 
гранпдиприта, где Мали Радаљ и Равнија скпрп затварају круг. Дендритишан тип дренажне 
мреже граде притпке у гпроем тпку Бпраоске реке кпје су свпје тпкпве усекле такпђе у 
гранпдиприте.  
 
Кпликп тип дренажне мреже, пднпснп оена развијенпст зависи пд литплпщких карактеристика 
терена, јаснп се мпже видети на сливнпм ппдрушју Бпраоске реке (слика ПВ.1). У гпроем тпку, 
где су заступљени гранпдиприти, решна мрежа је вепма развијена са великим брпјем притпка. У 
средоем тпку, усешенпм у дијабаз-рпжнашку фпрмацију решна мрежа је такпђе развијена, дпк у 
дпоем тпку, где је десна пбала изграђена пд дплпмита и дплпмитишних крешоака, Бпраоска 
река нема ни једну притпку, пднпснп ни један стални ппврщински тпк.  

                                                           
11

  За израду пвпг ппглавља кприщћен је литературни извпр: Лазић М., 1990. и Шушкпвић И., 2012. 
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Слика ПВ.1. Хидрпграфска мрежа ппштине Мали Звпрник 
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Сви впдптпци на истражнпм терену су, у гпроем тпку, дубпкп усешени у стенске масе, са великим 
падпм дплинских страна, дпк је оихпв пад у дпоем тпку знатнп блажи. Збпг великих разлика 
релативних надмпрских висина, на извприщтима и ущћима тпкпва, кприта река имају велики пад, 
такп да се тпкпви пдликују великпм снагпм. У циљу искприщћаваоа пве кинетишке енергије 
изграђена је хидрпцентрала на Црнпм Радаљу изнад Радаљске баое. 
 
Река Дрина је десна притпка реке Саве и оена највећа притпка. Настаје спајаоем реке Таре и 
Пиве, кпд Щћепан Ппља. Ппврщина слива реке Дрине изнпси пкп 19 570 км2. Ппврщине сливпва 
притпка реке Дрине је вепма тещкп ташнп пдредити ппщтп се, нарпшитп у гпроем делу тпка, збпг 
геплпщкпг састава терена, граница прпграфскпг и хидрпгеплпщкпг слива шестп не ппклапају. 
 
Средоа надмпрска висина слива реке Дрине је 934 м.н.м., а висине се крећу пд 75,4 м.н.м. на 
ущћу, дп прекп 2500 м.н.м. на највищим планинама (Прпклетије – 2408 м.н.м., 2530 м.н.м., 
Дурмитпр – 2522 м.н.м. – 2430 м.н.м.). Местп фпрмираоа реке Дрине налази се на кпти 432 и 
представљанп је саставпм Пиве и Таре. Дрина са Тарпм дугашка је пкп 495 км, а сама Дрина пкп 
345 км. Хидрпграфска мрежа слива реке Дрине је релативнп дпбрп развијена. Прпсешан прптицај 
Дрине на ущћу је нещтп вище пд 400 м3/с, а вище пд 60% прптицаја пптише са теритприје 
Републике Црне Гпре, щтп је ппследица изузетнп великих падавина у пвпм делу слива па самим 
тим и птицаја. 
 
Љубпвијски деп Дрине све дп Звпрника је усешен у пещшарима и щкриљцима такп да решне 
терасе нису развијене. Неппсреднп пре Звпрника настаје прпсек у пквиру крешоака са пдсецима 
виспким дп 250 м. У пвпм делу тпка Дрина прима леву притпку Дриоашу. У зпни ппменутпг 
прпсека је 1955. гпдине изграђена гравитаципна брана и фпрмиранп акумулаципнп језерп пд 89 
милипна м3 впде за пптребе ХЕ ”Звпрник”. 
 
Пд Звпрника дп Лпзнице па све дп Лещнице кпритп Дрине се усеца у разнплики стенски 
материјал и ппшиое благп да се щири идући ка прпстранпј алувијалнпј равни. У Лпзнишкпм ппљу 
Дрина прави велики меандер и рашва се пкп једне аде.  
 
Бпринска река представља један пд најзнашајнијих тпкпва у пквиру истражнпг терена, са 
ппврщинпм слива пд пкп 55 км2. Тпппграфска впдпделница, кпја га пдваја пд сливнпг ппдрушја 
Радаљске реке, иде пд врха Турски грпб (784 м), Шукпвп (447 м) и Кик (382 м), дп Дрине. Дренира 
га, највећим делпм, Бпринска река, а самп пар тпкпва (Требещница, Прпсеница и Вепша) се 
уливају директнп у Дрину. Бпринска река, кпја има дужину пкп 12 км, извире исппд Врлетнпг 
пспјца и прптише, у гпроем делу, прекп палепзпјских и тријаских твпревина и магматских стена, а 
у дпоем тпку, прекп мипценских седимената. Веће притпке су, са десне стране, Црквеоак, 
Каменица, Букпв пптпк, Бела река и Прљинщки пптпк, а с леве, Рпгуљски и Батваоски пптпк. 
 
Сливнпм ппдрушју Радаљске реке припада ппврщина пд пкп 48 км2. Дужина тпка Радаљске реке 
је 13 км. Настаје пд Црнпг и Малпг Радаља кпји теку прекп гранпдиприта, дпк Радаљска река теше 
прекп палепзпјских стена. Веће притпке су: Дејанпвац, Равнаја, Пстрещница, Мала и Велика 
Кладница. Тпппграфска впдпделница између пвпг сливнпг ппдрушја и сливнпг ппдрушја Бпраоске 
реке, на југпистпку, иде прекп врхпва: Црни врх (881 м), Љещтак (572 м) и Бпбије (662 м). 
 
Пд врха Бпбије, прекп Рпсинпг брда (346 м) дп Дрине пружа се граница између слива Радаљске 
реке и сливнпг ппдрушја са кпга се тпкпви уливају директнп у Дрину. У те тпкпве спадају: 
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Мпщтаница, кпја је, целпм дужинпм, урезала тпк у стене дијабаз-рпжне фпрмације; и Впљевица, 
кпја највећим делпм теше прекп серпентинита. 
 
Сливнп ппдрушје Бпраоске реке са сливнпм ппврщинпм у изнпсу пд 44 км2 је најдужи тпк на 
ппдрушју ппщтине Мали Звпрник (дужина тпка је пкп 15 км). Бпраоска река извире исппд 
Кпщутое стппе (940 мнм) и у гпроем тпку теше прекп гранпдиприта, у средоем прекп дијабаз-
рпжнашке фпрмације, а у дпоем прекп дплпмита и дплпмитишних крешоака кпји се налазе на 
деснпј пбали, и палепзпјских твпревина, кпје се налазе на левпј пбали, щтп указује да је тпк у 
пвпм делу предисппниран раседпм. Веће притпке Бпраоске реке су са десне стране: Равна река 
и Равни пптпк, а са леве: Мала река са свпјим знашајнијим притпкама Андрещевцем и Безданпм. 
 
Најмаоем сливнпм ппдрушју са сливнпм ппврщинпм пд пкп 13 км2 припада Бабущнишка и 
Гулшинска река кпје се директнп уливају у реку Дрину. Сливнп ппдрушје пдвпјенп је пд суседних 
сливпва тпппграфскпм впдпделницпм кпја ппшиое пд кпте 713 мнм и иде прекп Ппљаница, кпте 
621 и Церика (520 мнм) дп Дрине. 
 

2.2.1.1.2 ХИДРПЛПЩКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ППЩТИНЕ МАЛИ ЗВПРНИК12 

На свим ппменутим впдптпцима кпји дренирају теритприју ппщтине Мали Звпрник дп сада је 
усппстављена самп једна хидрплпщка станица за псматраое нивпа ппврщинских впда кап и за 
мереое прптпка. Тп је хидрплпщка станица Радаљ ппстављена на реци Дрини. У пвпм делу ће 
бити дата анализа режима реке Дрине у ппменутпм прпфилу. 

Река Дрина у прпфилу в.с. Радаљ 
Впдпмерна станица Радаљ на реци Дрини усппстављена је 1976. гпдине. Налази се на 76.7 км 
удаљенпсти пд оенпг ущћа у реку Саву и кпнтрплище сливну ппврщину у изнпсу пд 17.490 км2. 
Кпта нуле впдпмерне летве изнпси "0" = 129.47 мнм. За пптребе анализе режима впдпстаја у 
табели ПВ.1 дате су средое месешне вреднпсти впдпстаја и пратећи статистишки параметри: 

стандардна девијација - , кпефицијенти варијације – Cv и асиметрије – Cs, кап и екстремне 
вреднпсти (максимални и минимални впдпстаји). Анализа је урађена за перипд пд 1991 - 2011. 
гпдине. На пснпву табеле ПВ.1 мпже се закљушити да средое вищегпдищоа вреднпст впдпстаја 
реке Дрине у прпфилу в.с. Радаљ изнпси 169 цм, стим да се амплитуда средое гпдищоих 
вреднпсти впдпстаја креће у интервалу пд 130 цм (2011. гпдине забележена вреднпст) па дп 206 
цм (1996. гпдине) (види слику ПВ.2). Средое месешне вреднпсти се крећу у интервалу пд 66 цм 
(септембар 2009 и август 2011. гпдине) па дп 328 цм (децембар 2010. гпдине). Апсплутни 
минимум забележен у перипду 1991-2011 је 3. пктпбра 2010. гпдине у изнпсу пд 33 цм дпк је 
истпријски минимум забележен 20. априла 1998. гпдине у изнпсу пд 0 цм. 3. децембра исте 2010. 
гпдине забележен је впдпстај у изнпсу пд 660 цм и пва вреднпст се сматра апсплутним максимум 
кпји је забележен на пвпј станици пд оенпг фпрмираоа па закљушнп са 2011. гпдинпм. На слици 
ПВ.3 приказана је унутаргпдищоа расппдела впдпстаја реке Дрине у ппменутпм прпфилу. Са 
датпг дијаграма се мпже видети да је месец са највищим нивппм април када у прпсеку впдпстај 
изнпси 231 цм. Накпн априла приметан је ппадајући тренд впдпстаја све дп августа (104 цм), 
пднпснп септембра (105 цм). Накпн септембра ппстпји генерални тренд ппраста дп априла.    
 
За пптребе анализе режима впдпстаја изабране су три карактеристишне гпдине, 2003. гпдина кап 
представник средоих впдпстаја (Hsr = 161 цм), 2010. гпдина кап представник гпдине са виспким 

                                                           
12

  Ппглавое урађенп кприщћеоем ппдатака средое месешних впдпстаја и прптицаја пбјављених у 
Гпдищоацима ппврщинских впда Републишкпг хидрпметепрплпщкпг завпда  
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впдпстајима (Hsr = 195 цм) и 2011. гпдина кап представник гпдина са ниским впдпстајима (Hsr = 
130 цм). Сва три нивпграма дата су на слици ПВ.4. Са ппменутпг дијаграма се запажа да 
максимални впдпстаји унутар гпдине су везани за прплећне месеце узрпкпване прплећним 
кищама и птапаоем снега. Насупрпт пвпме, перипд август-септембар је перипд са најнижим 
вреднпстима впдпстаја.  
 
Треба наппменути да ппсле изградое звпрнишке хидрпцентрале впдпстај Дрине у тпку дана 
низвпднп пд Звпрника псцилира 1 м. 
 

Табела ПВ.1. Средое месечни и гпдишои впдпстаји реке Дрине регистрпвани у прпфилу в.с. Радаљ 
 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Hsr Hmax.dn Hmin,dn 

1991 159 192 169 194 233 230 177 163 124 145 266 202 188 490 80 

1992 167 180 185 239 192 172 138 114 9 184 214 206 173 381 57 

1993 167 145 150 220 153 118 83 81 86 88 187 211 141 351 72 

1994 206 203 179 254 224 168 124 109 98 139 155 141 166 553 76 

1995 165 163 177 249 230 184 146 112 156 143 168 205 175 412 72 

1996 218 221 204 275 251 173 117 139 181 186 232 282 206 417 78 

1997 254 186 184 245 258 171 147 107 95 155 156 185 179 444 73 

1998 182 178 183 204 198 158 110 114 121 223 244 225 178 410 65 

1999 188 216 233 252 262 180 169 134 119 96 188 287 194 497 62 

2000 234 198 236 270 171 157 142 101 81 147 162 182 173 457 55 

2001 202 202 219 231 213 196 134 121 146 108 189 180 178 418 58 

2002 124 132 162 219 158 130 94 100 122 240 175 151 150 442 61 

2003 238 183 196 202 191 153 114 87 81 147 177 159 161 414 60 

2004 201 221 237 264 256 209 137    179 262    

2005 193 198 265 277 257 202 142         

2006 316 217 281 265 241 201 147 105 93 91 113 142 176 416 47 

2007 151 167 183 172 145 128 93 90 78 104 210 191 143 361 53 

2008 167 156 202 197 159 113 80 68 110 84 118 251 142 366 47 

2009 216 220 219 226 164 144 139 94 66 130 211 225 171 456 47 

2010 266 249 241 222 224 205 151 73 75 91 211 328 195 660 33 

2011 190 171 184 167 192 141 103 66 70 101 83 89 130 281 34 

                

Hsr 200 190 204 231 208 168 128 104 101 137 182 205 169 433 59 

 44 29 34 33 39 32 27 25 38 46 45 57 20 81 14 

Cv 0.22 0.15 0.17 0.14 0.19 0.19 0.21 0.24 0.38 0.33 0.25 0.28 0.12 0.19 0.23 

Cs 0.84 -0.1 0.63 -0.4 -0.2 -0.0 -0.2 0.52 -0.07 0.86 -0.36 0.24 -0.3 1.04 -0.35 

Hmax 316 249 281 277 262 230 177 163 181 240 266 328 206 660 80 

Hmin 124 132 150 167 145 113 80 66 9 84 83 89 130 281 33 
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Слика ПВ.2. Средое гпдишои впдпстаји реке Дрине у прпфилу в.с. Радаљ за псматрачки 

перипд 1991-2011 
 

 
Слика ПВ.3. Унутаргпдишоа расппдела впдпстаја реке Дрине у прпфилу в.с. Радаљ за 

псматрачки перипд 1991-2011 
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Слика ПВ.4. Нивпграми реке Дрине у прпфилу в.с. Радаљ 

 

Ради анализе режима прптицаја реке Дрине у прпфилу в.с. Радаљ у табели ПВ.2 кап и на слици 
ПВ.5 дат је приказ средое месешних и гпдищоих вреднпсти прптицаја, кап и апсплутне гпдищое 
вреднпсти (минималне и максималне) за перипд 1969. дп 2011. гпдине. Ппред пвих вреднпсти у 
ппменутпј табели дат је јпщ приказ статистишких параметара кап щтп су стандардна девијација, 
кпефицијент варијације и кпефицијент асиметрије. Из табеле ПВ.2 се види је средое 
вищегпдищои прптицај реке Дрине у прпфилу в.с. Радаљ изнпси 352 м3/с, стим да се средое 
гпдищое вреднпсти крећу у интервалу пд 158 м3/с (1990. гпдина) па дп 559.8 m3/s (1970. гпдина). 
Средое дневне вреднпсти прптицаја се крећу у интервалу пд свега 39 м3/с (3. август 1991. 
гпдине) па шак дп 3480 м3/с (18. нпвембар 1979. гпдине). Унутаргпдищоа расппдела прптицаја 
приказана је на дијаграму ПВ.6. Са слике се види да је април највпднији месец када у прпсеку 
прптекне 587 м3/с, пднпснп тпкпм пвпг месеца у прпсеку прптекне 1521 · 106 м3 впде. Насупрпт 
пвпме август је месец са најмаоим прптпкпм. Тпкпм пвпг месеца прптекне скпрп 5 пута маое 
впде негп у априлу, пднпснп у прпсеку прптекне свега 134 м3/с, или запремински 359 · 106 м3 
впде.   
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Табела ПВ.4. Седое месечни и гпдишои прптицаји реке Дрине регистрпвани у прпфилу в.с. Радаљ 

 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Qsr Qmin.mes Qmax,mes 

1969 458 654 561 631 704 419 229 197 287 170 210 474 416.3 170.2 704 

1970 1041 686 741 1157 898 613 408 197 172 166 352 288 559.8 165.6 1157 

1971 595 377 402 773 708 307 144 121 135 201 351 532 387.2 120.5 773.3 

1972 252 201 291 370 381 209 319 242 328 463 476 346 323.1 201.4 475.8 

1973 233 292 332 697 674 268 156 159 138 170 226 323 305.6 137.7 697.3 

1974 336 271 206 351 531 342 181 99 107 890 575 483 364.2 98.5 889.7 

1975 214 167 332 606 399 337 228 154 128 350 452 304 305.8 127.5 605.7 

1976 150 170 326 653 599 449 237 244 286 295 347 720 373.1 149.8 720.4 

1977 418 699 589 743 404 243 169 149 288 409 373 498 415.1 149.1 743 

1978 383 659 655 584 984 636 369 152 236 279 289 411 469.7 152.4 983.5 

1979 580 749 403 703 737 456 268 184 184 225 1012 503 500.4 184.1 1012 

1980 544 572 521 550 739 509 137 129 113 380 684 583 455.1 113.1 739.1 

1981 325 315 890 717 665 370 195 135 136 198 316 808 422.5 135.1 889.9 

1982 542 299 327 675 382 264 154 114 103 113 202 205 281.6 102.9 674.8 

1983 146 458 401 462 342 277 143 116 185 134 181 268 259.4 115.7 461.5 

1984 346 411 530 701 884 420 179 119 190 398 250 272 391.5 118.9 884.3 

1985 343 381 389 650 534 235 126 104 91 139 554 404 329.1 91.3 649.5 

1986 582 684 766 699 494 437 295 146 92 111 149 127 381.8 91.7 766 

1987 244 365 307 542 741 426 184 81 89 91 359 562 332.6 80.6 740.8 

1988 279 489 553 674 510 336 126 74 137 153 286 398 334.6 74 674.2 

1989 209 168 422 362 442 446 315 229 231 479 417 360 339.8 168.4 479.3 

1990 239 151 171 264 190 123 49 56 66 65 150 374 158 48.6 373.8 

1991 160 290 207 297 454 451 218 183 91 151 736 328 297.1 90.6 736 

1992 193 235 255 497 357 289 167 121 86 381 488 424 291 85.5 497 

1993 277 210 230 497 238 130 71.8 69.4 76.2 77.5 344 472 224 69.4 497 

1994 421 413 312 734 524 272 145 116 91.9 187 225 192 301 91.9 734 

1995 283 263 315 655 548 335 200 119 237 207 276 458 325 119 655 

1996 485 503 433 801 654 294 133 182 352 347 598 841 468 133 841 

1997 686 338 340 627 707 282 205 107 90 250 249 336 352 90 707 

1998 326 316 331 437 395 245 117 122 162 527 643 520 345 117 643 

1999 364 483 560 666 718 320 267 175 140 97.7 377 921 424 97.7 921 

2000 571 386 572 805 314 273 228 127 93.7 235 282 379 355 93.7 805 

2001 451 416 492 561 473 438 203 166 242 144 368 320 356 144 561 

2002 177 182 255 502 247 171 99 102 166 641 318 244 259 99 641 

2003 633 387 420 441 396 250 150 97 87.9 292 363 271 316 87.9 633 

2004                

2005                

2006 509 509 864 762 635 440 232 138 109 107 155 223 390 107 864 

2007 259 297 362 314 228 180 109 104 85.4 136 490 398 247 85.4 490 

2008 297 269 448 417 271 153 90.6 72.9 152 98.7 208 699 265 72.9 699 

2009                

2010 802 698 633 536 552 457 254 78.2 81.7 110 592 1230 502 78.2 1230 

2011 445 369 418 353 453 273 167 91 97.5 169 123 132 258 91 453 

                

Qsr 395 395 439 587 528 334 192 134 154 251 376 441 352 114 718 

 193 172 176 177 195 121 78 47 76 173 188 224 83 35 188 

Cv 0.49 0.44 0.40 0.30 0.37 0.36 0.41 0.35 0.50 0.69 0.50 0.51 0.24 0.30 0.26 

Cs 1.17 0.57 0.87 0.46 0.31 0.44 0.75 0.66 1.06 1.74 1.24 1.49 0.30 0.64 0.60 

Qmax 1041 749 890 1157 984 636 408 244 352 890 1012 1230 560 201 1230 

Qmin 146 151 171 264 190 123 49 56 66 65 123 127 158 49 373.8 
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Слика ПВ.5. Дијаграм средое гпдишоих прптицаја и екстремних вреднпсти реке Дрине у 

прпфилу в.с. Радаљ регистрпваних у перипду пд 1969-2011. гпдине 
 

 
Слика ПВ.6. Средое месечни прптицаји реке Дрине у прпфилу в.с. Радаљ псредоених  

за перипд пд 1969-2011. гпдине  
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2.2.1.2 ППДЗЕМНЕ ВПДЕ 
 
2.2.1.3 ТЕРМПМИНЕРАЛНЕ ППЈАВЕ НА ТЕРИТПРИЈИ ППЩТИНЕ МАЛИ ЗВПРНИК13  

Збпг специфишнпг хемијскпг састава и лекпвитих свпјстава кпје имају, термпминералне впде 
гранпдипритскпг масива Бпраое су ппзнате јпщ пд деветнаестпг века. Према пришама мещтана 
Радаља, кприщћеое впде са прирпднпг извпра у Радаљскпј Баои у лекпвите сврхе заппшетп је у 
првпј пплпвини деветнаестпг века. Временпм је ппред извпра ппзнатпг у литератури и нарпду 
кап “главни”, кпји се налази на левпј пбали реке Црни Радаљ, направљен базен за купаое у 

дрвенпј бараци. С пбзирпм да је температура впде изнпсила пкп 23-24C, билп је пптребнп оенп 
дпгреваое пре пущтаоа у базен. Загреваое впде дп температуре кпја је ппсетипцима са 
прпблемима изазваним кпстпбпљпм и реуматским пбпљеоима, била пријатна за купаое, 
врщилп се у наменски направљенпм казану. У перипду ппсле другпг светскпг рата, у неппсреднпј 
близини старпг дрвенпг, направљен је нпвији зидани пбјекат са некпликп купатила (слика TM.1). 

 

 

Слика ТМ.1. Изглед старпг купатила и казана за загреваое впде (Ђпкић М., 2007) 

 

Наведени крајое примитиван нашин експлпатације термпминералних впда Радаљске Баое, 
задржап се све дп ппшетка псамдесетих гпдина прпщлпг века, када су изведене прве истражне 
бущптине, и изграђен први хптел са пкп 60-ак лежаја.  
 
У перипду пд 1977. гпдине дп 1978. гпдине изведена су прганизпвана гепфизишка и 
хидрпгеплпщка истраживаоа захваљујући ХЕ “Звпрник” кпја је инвестирала пва истраживаоа. 
Изведене су три истражне хидрпгеплпщке бущптине Б-1, Б-2 и Б-3, пд кпјих су прве две биле са 
сампизливпм, а трећа са субартеским нивппм. Бущптина Б-1 је урађена у неппсреднпј близини 

                                                           
13

  За пптребе израде пвпг ппглавља кприщћен је литературни извпр: Ђпкић М., 2007. 
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“главнпг извпра” дп дубине пд 200 м. Пвим пбјектпм су захваћене термпминералне впде слишнпг 
хемијскпг састава кап на “главнпм извпру”. Сампизлив је изнпсип 10 л/с, а температура пкп 28пC.  
 
Бущптина Б-2 је дубпка 160 м и такпђе је била са сампизливпм, при шему је температура впде 
изнпсила 26 пC. Сампизлив је престап 1982. гпдине, такп да впда из бущптине Б-2 није кприщћена 
за пптребе баое. Истражна бущптина Б-3 је избущена, такпђе, у перипду 1978 – 1979. гпдине. 
Крајоа дубина бущптине изнпси 102.3 м. С пбзирпм да је нивп впде бип субартески, пднпснп 
није билп сампизлива, нису врщена детаљнија испитиваоа на пвпм впдпзахвату.  
Крајем 1990. гпдине приступилп се бущеоу истражнe бущптинe РБ-3/90 дп дубине пд 366 м. 

Дпбијенп је пкп 9.5 л/с впде сампизливпм, температуре 30 C (за 1.5 C вища негп у бущптини Б-1 
дубине 200 м). Сампизлив се тпкпм гпдина смаоивап, и 2003. гпдине се усталип на пкп 3 л/с.  
 
Литплпщки прпфил и кпнструкција бущптине РБ-3/90 приказана је на слици TM.2, а оен пплпжај 
и садащои изглед на сликама TM.3 и TM.4. Пд израде па дп 2001. гпдине, бущптина, практишнп, 
није кприщћена, већ је впда слпбпднп птицала у реку. Тек пд нпвембра 2001. гпдине, дп 
нпвембра 2002. гпдине на бущптини РБ-3/90 врщена су петпдневна мереоа издащнпсти, кап и 
мереое температуре впде. Ппсле 11 гпдина слпбпднпг истицаоа, сампизлив се усталип и кретап 
се у интервалу пд 2.7 л/с дп 3.1 л/с. Забележене перипдишне псцилације кплишине сампизлива 
ппследица су разлишитпг расппреда велишине атмпсферских падавина у тпку гпдине. Дијаграм 
прпмене издащнпсти (сампизлива) и температуре впде на бущптини РБ-3/90 у псматранпм 
перипду дат је на слици TM.6 (Лазић М., 2003). 
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Слика TM.2 Литплпшки прпфил и кпнструкција бушптине РБ-3/90 у Радаљскпј баои  

(Лазић М. и Филиппвић Б., 1991) 
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Слика ТМ.3. Пплпжај бушптине РБ-3/90 у пднпсу на нпви хптел (фптп Ђпкић В.) 

 

 

Слика ТМ.4. Садашои изглед бушптине РБ-3/90 (фптп Ђпкић В.) 

RB3/90 
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Слика ТМ.5. Местп истицаоа впде из бушптине РБ-3/90 (фптп Ђпкић В.) 

 

 
Слика ТМ.6. Дијаграм прпмене издашнпсти (сампизлив) и температуре впде на бушптини 

РБ-3/90 у псматрачкпм перипду: нпвембар 2001. - нпвембар 2002. гпдине (Лазић М., 2003)  
 

У Радаљскпј Баои (слика ТМ.8), ппред ппменутпг “главнпг” извпра и изведених бущптина, 
ппстпје јпщ две интересантне ппјаве. Једна је у нарпду ппзната кап тзв. “пшна впда” (слика ТМ.8), 
а ради се каптиранпм извпру у виду сппмен шесме са две луле (слика ТМ.7), из кпјих истише впда 
кпја је пп хемијскпм саставу слишна пнпј на главнпм извпру и истражним бущптинама, али са 

знатнп нижпм температурпм (пкп 14C), и маопм издащнпщћу. У априлу 2007. гпдине 
кпнстатпвана је на једнпј лули издащнпст пд 0.08 л/с, а на другпј издащнпст је била 0.02 л/с , щтп 
знаши да је укупна издащнпст пвпг извпра 0.1 л/с. Налази се на пкп 500 м низвпднп пд “главнпг” 
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извпра, на деснпј пбали Црнпг Радаља. Дпк се впда са “главнпг” извпра углавнпм кпристила за 
лешеое кпстпбпље и реуматских пбпљеоа, са тзв. “пшнпг извпра” кприщћена је за умиваое, збпг 
ппбпљщаваоа вида и благптвпрнпг дејства на пши.  
 

Кппрдинате микрплпкација Радаљске Баое  
Кппрдинатни систем истпчнп севернп надмпрска висина 

Gaus Kriger 7358913 4918500 370 

UTM 34N WGS84 358523 4917531 370 

 

Кппрдинате микрплпкација Пшне впде су:  
Кппрдинатни систем истпчнп севернп надмпрска висина 

Gaus Kriger 7358577 4918883 352 

UTM 34N WGS84 358187 4917915 352 

 

 

 

Слика ТМ.7. Каптажа извпра „Очна впда“ 
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Слика ТМ.8. Лпкација Радаљске баое и Очне впде ппзиципнирана на SASPlanet-Google 

сателитскпм снимку 

 

Друга ппјава је некаптиран извпр кпји се налази на левпј пбали Црнпг Радаља, наспрам “пшне 
впде”, на удаљенпсти пкп 150 м пд сампг тпка. Впда са пвпг извпра се разликује пд псталих у 
пкплини, пп ппвищенпј pH вреднпсти (pH=9) и ппвећанпм садржају H2Sна месту истицаоа, на 

пснпву шега је и пткривен. Издащнпст му је дпста мала, кап и температура (пкп 14C), и јакп је 
запущтен и пбрастап кпрпвпм.  
 
Услпви фпрмираоа термпминералних впда гранпдипритскпм масива Бпраое  

Пснпвне геплпщке закпнпмернпсти дп сада ппзнате у релативнп задпвпљавајућем пбиму 
сазнаоа у истраживаоу пвпг типа впда свпди се на следеће: 
 

 Распрпстраоеое азптних слабпминерализпваних термалних впда везанп је за пбласт 
распрпстраоеоа најмлажих прпгених ппкрета. 
 

 Претежнп ппјављиваое, пднпснп фпрмираое пвих впда везанп је за кпмплексе магматских и 
метампрфних стена кпје изграђују масиве за кпје је у пснпви карактеристишнп развиће 
пукптинскпг типа издани, какп регипналнпг такп и лпкалнпг карактера. 
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 Пбласти распрпстраоеоа пвпг типа впда су пп правилу сеизмишки активне, щтп указује на 
мпгућнпст оихпвпг фпрмираоа и ппстпјаоа у дубљим делпвима пдређених кпмплекса стена, 
шиме се пбјащоава и оихпва ппвищена или виспка температура  

 
 Ппјављиваое впда, пднпснп зпне истицаоа термалних впда на ппврщини су пбишнп везане 

за пдређене раседне структуре или системе пукптина кпје пдржавају дубинске раседне 
структуре са кпјима су ппвезане или услпвљене. 
 

 Ппвезанпст ппјава пвпг типа впда са наведеним геплпщким и хидрпгеплпщким услпвима 
средине, у најщирем смислу, иде у прилпг сазнаоу п великпм знашају нептектпнских прпцеса 
у фпрмираоу пвпг јаснп издиференциранпг типа впда. 
 

 Мала минерализација пвпг типа впда је свакакп резултат прпцеса разлагаоа тещкп 
раствпрљивих минерала, у пвпм слушају из гранпдиприта кпји не мпгу да пмпгуће битнп 
пбпгаћеое пвих впда разнпврснијим кпмппнентама. 
 

 Присуствп или ппвећан садржај јпна SO4
--, Cl- и F-

 у пвим впдама пбјащоава се оихпвпм 
великпм миграципнпм сппспбнпщћу, а нарпшитп у присуству Na+, збпг шега се пп анјпнскпм 
саставу пдликује великпм слпженпщћу. Пдсуствп јпна Ca2+ и виспка pH ппгпдују миграцији 
флупра у азптним термалним впдама. 

 
Ппдземне впде гранпдипритскпг масива Бпраое, пп свпјим физишким пспбинама и хемијскпм 
саставу имају све гпре наведене пдлике. Ппвищена температура, ниска минерализација, виспка 
pH вреднпст, јпнски састав и присуствп карактеристишних микрпкпмппненти, кап и гасни састав, 
пдражавају специфишне услпве настанка прпушаваоа впда. Мпже се рећи, на пснпву свега напред 
изнетпг, да се ради п впдама карактеристишним за гранитске и старпкристаласте кпмплексе 
стене, пднпснп издани фпрмиране у оима.   
 

2.2.2 ВАЗДУХ14 

На теритприји Ппщтине Мали Звпрник се не врще псматраоа и праћеоа прпмена квалитета 

ваздуха. За пптребе анализе квалитета ваздуха ниже у табелама КВЗ.1, КВЗ.2 и КВЗ.3 су приказане 

средое гпдищое кпнцентрације сумппрдипксида, азптдипксида и угљенмпнксида са пратећим 

свпјим параметрима а забележеним на теритприји града Лпзнице, Щапца и Сремске Митрпвице 

кпје се теритпријалнп налазе најближе Ппщтини Мали Звпрник па кап такве мпгу делимишнп да 

укажу на прпмену квалитета ваздуха щирег регипна (Машве).   

 

 

 

 

 

                                                           
14

  За пптребе израде пвпг ппглавља кприщћени су ппдаци Агенције за защтиту живптне средине 
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Табела КВЗ.1. Средое гпдишое кпнцентрације SO2 
3
), брпј дана са прекпрачеоем ГВ, максималне 

дневне кпнцентрације 
3
), 4’ у ппадајућем низу максимална дневна и 25’ у ппадајућем низу 

максимална сатна кпнцентрација 
3
), учесталпст (%) класа квалитета ваздуха SAQI_11 на 

пснпву дневних вреднпсти и распплпживпст ппдатака (%) 
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0 - 50 50.1-75 75.1-125 125.1-187.5 >187.4 

2010 гпдина 

Лпзница 20 1 219 928 227.7 92.6 5.2 1.9 0.0 0.3 89 

Шабац 36 0 94 80.1 150.3 71.9 25.9 2.2 0.0 0.0 89 

2011 гпдина 

Лпзница 20 0 97 75.8 152.7 92.3 6.4 1.3 0.0 0.0 82 

Шабац 24 3 298 117.2 287.0 91.8 6.3 1.1 0.3 0.5 100 

2012 гпдина 

Лпзница 22 0 83 77.5 195.0 92.9 5.9 1.2 0.0 0.0 89 

Шабац 30 21 242 169.7 219.8 84.8 4.0 5.2 5.5 0.6 95 

 

Табела КВЗ.2. Средое гпдишое кпнцентрације NO2 
3), брпј дана са прекпрачеоем ГВ, 

максималне дневне кпнцентрације 3), 19’ максимална дневна и сатна кпнцентрација 
3), учесталпст (%) класа квалитета ваздуха SAQI_11 на пснпву дневних вреднпсти и 

распплпживпст ппдатака (%) 
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0-42.5 42.6-
60 

60.1-85 85.1-125 >125 

2010 

Лпзница 20 0 53 86.1 97.8 2.2 0.0 0.0 0.0 88 

Ср.Митрпвица 27 0 65 116.3 90.7 9.0 0.3 0.0 0.0 97 

Шабац 22 0 67 120.5 92.1 5.7 2.3 0.0 0.0 97 

2011 

Лпзница 24 0 76 89.4 96.4 2.7 0.8 0.0 0.0 100 

Ср.Митрпвица 30 0 84 133.3 87.9 10.7 1.4 0.0 0.0 100 

Шабац 27 1 86 127.6 88.5 9.6 1.6 0.3 0.0 100 

2012 

Ср.Митрпвица 28 0 60 111.7 92.4 7.3 0.3 0.0 0.0 87 

Шабац 26 0 67 118.2 92.3 6.9 0.8 0.0 0.0 99 
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Табела КВЗ.3. Средое гпдишое кпнцентрације CO (mg/m
3
), максималне гпдишоа 8-сатна 

кпнцентрација угљенмпнпксида (mg/m
3
), учесталпст (%) класа квалитета ваздуха SAQI_11 на пснпву 

дневних вреднпсти угљенмпнпксида и распплпживпст ппдатака (%) 
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0-2500 2501-3500 3501-5000 5001-10000 >10000 

2010 

Ср.Митрпвица 0.97 8.0 98.3 0.6 1.1 0.0 0.0 98 

Шабац 1.54 9.9 86.9 5.7 4.3 3.1 0.0 97 

2011 

Лпзница 1.20 5.6 99.5 0.5 0.0 0.0 0.0 100 

Ср.Митрпвица 1.30 9.0 94.2 4.7 1.1 0.0 0.0 100 

Шабац 1.70 12.3 92.1 3.8 2.5 1.6 0.0 100 

2012 

Лпзница 0.99 4.9 89.7 6.6 3.7 0.0 0.0 95 

Ср.Митрпвица 1.17 9.2 90.2 4.1 4.6 1.1 0.0 100 

Шабац 1.37 8.9 82.0 10.4 4.9 2.7 0.0 100 

 

2.2.3 ЗЕМЉИЩТЕ  

2.2.3.1 ТИППВИ ЗЕМЉИЩТА  

На ппдрушју Ппщтине Мали Звпрник устанпвљени су следећи типпви земљищта: црница на 
крешоаку, смеђе рудп земљищте, параппдзпл (или падински псеудпглеј кап услпвнп 
прпдуктивнп земљищте је најзаступљенији тип земљищта на пвпм ппдрушју), алувијалнп, смеђе 
скелетпиднп земљищте на щкриљцима, смеђе скелетпиднп земљищте на граниту и скелет 
камеоар. 

Киселп-смеђе земљиште на гранитима и гранпдипритима. Пбразпванп је ппд аспцијаципм 
брдске щуме букве. Сем климе и вегетације, кпје делују на генезу пвпг земљищта, нарпшитп 
треба истаћи геплпщки супстрат пд кпјег се пнп фпрмира и кпје има највећи знашај за оегпве 
физишке и хемијске пспбине. Генезу пвпг земљищта карактерище дпста, интензивнп хемијскп и 
физишкп распадаое примарних минерала и настајаое глине уз истпвременп ппвпљан прпцес 
хумификације (мул хумус). Пвај тип земљищта има најшещће прпфил A-C, A-AC-C, A-(B)-C. 
Најшещће се јављају земљищта са  A-C и A-AC-C прпфилпм шији је хумуснп-акумулативни хпризпнт 
смеђе бпје те би се мпгап пзнашити кап браунизирани ранкер. У прпфилу пвпг земљищта редпвнп 
је присутан и скелетни материјал кпји пбезбеђује ппвећану филтрацију вищка впде из прпфила.  

Механишки састав пвпг земљищта је дпста лак и пескпвит (пескпвита илпваша или шак илпвасти 
песак када се ради п гранитима, а илпваше акп су у питаоу гранпдиприти, пещшари или 
аргилпщисти). Збпг лакпг и пескпвитпг састава земљищте је неструктурнп и ерпдибилнп, те има 
дпста ппвпљан впднп-ваздущни режим.  

Хемијске пспбине пвих земљищта су дпста ппвпљне. Тп су земљищта киселе и јакп киселе 
реакције средое дубпка дп дубпка, ппвпљнпг механишкпг састава и впднп-ваздущнпг режима, те 
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се мпже рећи да имају велике пптенцијалне мпгућнпсти и да заједнп са гајоашпм представљају 
најбпље щумскп земљищте кпје пп свпјпј плпднпсти задпвпљава највећи брпј щумских врста.  

Киселп-смеђа земљишта на палепзпјским шкриљцима. Генеза пвпг типа земљищта теше знатнп 
брже захваљујући щкриљцима кпји лакп ппдлежу физишкпм распадаоу.Хемијскп распадаое 
минерала изврщенп је пре негп щтп су се пни наталпжили градећи палепзпјске щкриљце.Збпг 
тпга је за пбразпваое земљищта на пвим щкриљцима дпвпљнп да се изврщи механишкп 
дрпбљеое и да се прпдукт тпг дрпбљеоа дпнекле хумизује ппд утицајем биплпщких шинилаца.  

Смеђа бпја, ређа ппјава лесивираоа (услед премещтаоа кплпидних пблика гвпжђа) указује на тп 
да при тпм пбразпваоу пвпг земљищта паралелнп са физишким настаје и хемијскп распадаое. 
Пва земљищта су пбразпвана на киселим стенама кап стадијум са A1-(B)-C прпфилпм. Хиумусни 
хпризпнт је релативнп кратак (5-20цм дубине), тамнпсмеђе бпје, слабп изражене структуре и са 
малп хумуса. Хпризпнт B је смеђе бпје, лакщег механишкпг састава, прпткан скелетпм.Пдлпмци 
щкриљаца редпвнп се срећу у дубљим слпјевима, али их шестп има и при ппврщини. Пви 
пдлпмци не дпзвпљавају да се земљищте збије Дпста лак састав, ситнпгрудвишаста или 
неизражена структура, пдлпмци скелета, удеп хумуса у ппврщинскпм слпју, дппринпсе да је 
земљищна маса слабп везана.Услед тпга пва земљищта дпбрп упијају впду, али их трпщнпст шини 
ерпдабилним када се биљни ппкриваш јаше разреди. 

Пп хемијским пспбинама пва земљищта имају јакп изражену киселу реакцију пп целпм прпфилу 
услед пдсуства Ca-карбпната. Вреднпст pH вреднпсти се креће пкп 4,5-5,5, а степен засићенпсти 
базама је мали (20-25%). Садржај хумуса је мали (2-5%). 

При свему наведенпм (а нарпшитп неппвпљним хемијским пспбинама) мпже се закљушити да је 
прпизвпдна вреднпст пвпг земљищта мала.   

Смеђе киселп земљиште на пешчару. На пещшарима се фпрмира плиткп киселп-смеђе 
земљищте.Педпгенезу пвпг земљищта, карактерищу прпцеси кпји су свпјствени и за сва друга 
кисела земљищта, а тп је закищељавое пп шитавпм прпфилу услпвљенп пдсуствпм CaCO3 у 
пещшару, лаким механишким саставпм ппдлпге и утицајем влажне климе. 

Пва земљищта ппд вегетацијпм најшещће имају прпфил типа A0-A1-AC. Horizont A0 шини щумска 
прпстирка разне дебљине и степена разлпжнпсти. Хпризпнт A1 дубпк је 10-30 цм, тамнп смеђе 
бпје, зрнастп-грудвишасте структуре. Прелазни AC хпризпнт најшещће има бпју пещшара са 
ппјавпм смеђе нијансе, разлишите дубине пд 15-20 цм, а представља растпщену ппдлпгу у 
прпцесу претвараоа у земљищте.Хпризпнт C је матишни супстрат, раздрпбљен у средое крупне 
пдлпмке ппсле кпјих се ппјављују блпкпви. Пп механишкпм саставу пвај тип земљищта спада у 
лаку и средое тещку илпвашу, у кпјпј песак препвлађује над глинпм.  
Механишки састав и ппјава скелета у прпфилу шине пвп земљищте растреситим са дпбрим впднп 
ваздущним режимпм.  

Пп свпјим хемијским пспбинама пвп земљищте има изражену киселпст скпрп пп целпм прпфилу. 
Вреднпст pH се креће у границама пдређене 5,10-6,65, а степени засићенпсти су углавнпм ниски. 
Кплишина хумуса варира пд 5-7 %. Према свпјим ппщтим пспбинама пва земљищта ппказују 
прилишнп велику прпизвпдну вреднпст.  

Смеђе рудп земљиште на кречоаку. Јавља се у брдскп-планинскпм терену где геплпщку ппдлпгу 
шине крешоаци.Земљищта на крешоацима се стварају пд резидијума (нераствпренпг пстатка) па 
су и пспбине земљищта пдређене пспбинама резидијума.Кпд пвпг земљищта аргилпгенеза и 
распадаое примарних силиката су слабп изражени пп шему се пнп разликује пд гајоаше. 
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Мпрфплпщки изглед прпфила кпд пвпг земљищта карактерищу хпризпнт А1 и хпризпнт (Б) кпји 
директнп лежи на ппдлпзи.Пва два хпризпнта су јаснп пдвпјена један пд другпг. Хпризпнт (А) је 
смеђе бпје,пп механишкпм саставу глинпвита илпваша, гращкастп-пращасте структуре. Дубине је 
дп 15 цм. Хпризпнт (Б) је руде бпје, пп механишкпм саставу глинуща пплиедришне структуре, 
дубине 15-30 cm. 

Смеђе рудп земљищте је пп механишкпм саставу глинуща са великпм пластишнпщћу и 
сппспбнпщћу бубреоа.Пдликује се тиме щтп приликпм сущеоа не пуца већ се цела маса распада 
на ситне пплиедришне агрегате щтп ппвпљнп утише на прпдираое кпрена. 

Пп хемијскпм саставу пва земљищта су слабп дп средое кисела изузев у букпвим,букпвп-јелпвим 
и бпрпвим састпјинама где су јаше закищељена. Пвп земљищте је типишнп щумскп и ливадскп и 
на оему је најбпље гајити щуме.  

Смеђе скелетпиднп земљиште на дијабазу. Јавља се у брдскп-планинскпм терену где геплпщку 
ппдлпгу сашиоавају дијабази рпжоашке фпрмације.Најшещће настају распадаоем матишнпг 
супстрата па се такп фпрмира плиткп скелетнп земљищте, кпје је у мпрфплпщкпм ппгледу дпста 
неуједнашенп и хетерпгенп.Најшещће је дубине 10-70 cm мада у већини слушајева не прелази 40 
cm.Пваквп плиткп земљищте услпвљенп је кпнфигурацијпм терена и усппреним распадпм 
геплпщке ппдлпге. 

У нижим пределима земљищте је смеђе и смеђе руде бпје (руда нијанса се јавља кап ппследица 
пслпбађаоа гвпжђа), дпк је у вищим најшещће смеђе. Пп механишкпм саставу је лакп и пескпвитп 
дпста скелетпиднп, збпг шега је дпста прппуснп, растреситп и сувп. Најшещће је А-Ц грађе прпфила 
мада се ппнекад мпже пбразпвати и прелазни хпризпнт. Земљищте је слабп дп средое киселе 
реакције, сирпмащнп крешпм. Најшещће је насељена травна и щумска вегетација. 

У ппгледу прпизвпдних сппспбнпсти дпста је сирпмащнп па га је пптребнп ппправити 
мелипративним мерама. 

Рендзина на битуминпзним кречоацима. Пва земљищта имају прпфил A-C типа кпд кпјих 
хумусни хпризпнт директнп лежи на крешоашкпм земљищту или оегпвпм детритусу. Ппјава 
рендзине на пвпм ппдрушју услпвљена је присуствпм битуминпзних крешоака, кпји релативнп 
лакп упијајау впду стварајући при тпме један мпћан, дубпк детритус крешоашкпг материјала, щтп 
има за ппјаву врлп дпбре прпфиле (120цм) шак и у стадијуму рендзине. Пва рендзина се 
мпрфплпщки и екплпщки знатнп разликује пд псталих рендзина. Пна има шитавпм дубинпм црну 
бпју без пбзира на виспкп присуствп уситоенпг крешоашкпг материјала, а релативнп малп 
присуствп хумуса. Пва црна бпја великим делпм пптише пд самих битуминпзних крешоака. Пп 
механишкпм саставу су тп илпваше, а у дпоем делу илпвастпг песка и пескпвите илпваше. 
Хемијске пспбине су у пснпви истпветне, са пнима кпје карактерищу рендзине уппщте (релативнп 
виспк садржај засићенпсти и слабе киселе реакције).  

Садржај хумуса се креће пкп 25-30%, а негде и дп 50% и има га шитавпм дубинпм прпфила.  

Захваљујући великпј дубини и пваквпм карактеру механишкпг састава, рендзина на 
битуминпзним крешоацима се пдликује виспкпм екплпщкпм вреднпщћу у пднпсу на прелазне 
рендзине и на пвква станищта мпже да се унпси црни бпр, са дпста дпбрим успехпм. 

Лесивиранп киселп-смеђе земљиште. Пвп земљищте се развија даљпм евплуцијпм из киселп - 
смеђих земљищта. Има прпфил А-Б-Ц. На пвпм типу земљищта налазе се углавнпм храстпве 
щумске заједнице Quercetum-Carpinetum и Quercetum-confertae cerris, дпк кпд букпвих заједница 
пвај тип земљищта има секундарни карактер. Прпцес лесивираоа се манифестује релативнп 
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слабим пренпщеоем глинених шестица и пдвија се шитавпм дубинпм прпфила, щтп је 
карактеристишнп за лесивираое земљищта кпје се пбразује из киселп-смеђих земљищта.  

Акп уппредимп киселп-смеђе и лесивиранп киселп-смеђе земљищте, примети}емп да је 
лесивиранп земљищте дубљег прпфила са малп или без скелетпида. 

Механишки састав лесивиранпг киселп-смеђег земљищта има скпрп шитавпм дубинпм карактер 
илпваше, а у дпоем делу глинпвите илпваше. Впднп-ваздущне пспбине киселп-смеђег 
лесивиранпг земљищта иакп не пдражавају пптимум, пбезбеђују пптребан пднпс впде и ваздуха 
у земљищту.  

Вреднпсти pH су шак нещтп и ниже негп кпд киселп-смеђег земљищта. Садржај хумуса и оегпв 
расппред у прпфилу углавнпм имају карактеристике киселп-смеђег земљищта. У целини гледанп 
пспбине лесивиранпг киселп-смеђег земљищта, кпје се пдликују великпм дубинпм, имају 
релативнп виспку екплпщку вреднпст, вищу нп щтп је пна кпју има киселп-смеђе земљищте. Пвп 
земљищте се јавља на блажим нагибима терена, щтп пмпгућује већу акумулацију щущоа, а 
самим тим и увпђеое веће кплишине хранљивих елемената у биплпщкп кружеое. Из пвих 
разлпга наведена земљищта имају већу прпизвпдну вреднпст за развпј щумске вегетације. 

Смеђе земљиште на битуминпзним и банкпвитим кречоацима. Пви пдмакли евплуципни 
стадијуми, захваљујущи ушещщу банкпвитих крешоака  имају мнпгп маоу дубину (пкп 70 цм), 
негп рендзина на битуминпзним крешоацима. Механишки састав у другпј пплпвини прпфила има 
карактер глинпвите илпваше.  
Екплпщку вреднпст пвпг стадијума шини релативнп виспкп ушещще прганске материје у прпфилу, 
кпје у извеснпј мери кпмпензира маоу дубину. Пп свпјим хемијским пспбинама (сува база, 
степен засићенпсти и pH вреднпст) слишна је рендзини. 

Параппдзпл (псеудпглеј): Параппдзпл је такав тип ппдзпла кпд кпга су прпцеси деструкције и 
пппдзпљаваоа најмаое пдмакли. Параппдзпл кпји је заступљен у Радаљу и Малпм Звпнику. 
Параппдзпл спада у безкарбпнатна  и кисела земљищта. Северни лпкалитет има слабп киселу 
реакцију, ппвпљан садржај хумуса (2,6%) и азпта и псредои садржај лакпприступашнпг фпсфпра и 
калцијума. Јужни лпкалитет има киселу реакцију нижи садржај хумуса и азпта и ппсебнп низак 
садржај лакпприступашнпг фпсфпра и ниску дп средоу пбезбеђенпст у лакпприступашнпм 
калијуму. 

Разлике у пднпсу на рендзину јављају се у ппгледу механишкпг састава кпји је нещтп тежи и има 
карактер илпваше дп глинпвите илпваше. 

Алувијум: Најплпдније земљищте је алувијалнпг типа. Пнп је заступљенп у атарима свих насеља, 
али у разлишитпм пбиму. Алувијалним теренима припада 700 ha (3,81% ппщтине). Прпблем пвих 
земљищта јесте угрпженипст ппплавама, бујишним и ппдземним впдама, нарпшитп на ппдрушју 
Звпрнишкпг, Впљевашкпг и Андрашкпг ппља. Ппљппривредна вреднпст алувијалнпг земљищта је 
велика. Оегпве мпрфплпщке, физишке и хемијске пспбине пружају ппвпљне услпве за 
ппљппривредне културе, ппсебнп ппврће али за щуме и ливаде. За пбезбеђиваое биљака впдпм 
у тпку лета, важна је шиоеница да је изражена капиларна сппспбнпст издизаоа впде, кпја је већа 
негп кпд других земљищта. Алувијална  земљищта се убрајају у најплпднија, али низ пкплнпсти 
умаоује оихпву вреднпст, кап щтп су ппплаве и бујишни нанпси. Ппдела алувијума се врщи 
према садржају креша на: карбпнатни (дрински) и некарбпнатни (савски) алувијум. Карбпнатни 
алувијум  прпстире се ппред Дрине све дп оенпг ущћа. Садржај хумуса у ппврщинскпм слпју 
изнпси 3 - 5%, а укупнпг азпта 0,11- 0,22%. Безкарбпнатни алувијум се прпстире дуж десне пбале 
Саве. Пва врста земљищта је ппгпдна за гајеое интензивних ратарских култура. 
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Црница на кречоаку. Пва земљищта су претежнп везана за планински регипн. Црница се 
пбразује на тврдим крешоацима кпји имају 98% CaCO3. Црница је примарни развпјни стадијум на 
крешљаку. Пбразује се на местима где ерпзија земљищта дпвпди дп пгпљаваоа крешоашких 
стена. Тп су стрме падине, нарпшитп у виспким планинским регипнима кпји су у плеистпцему 
пгпљени глешерскпм ерпзијпм, а где је и еплска ерпзија фактпр денудације. На црници се 
развијају ксерптерме щуме храспва и бпрпва, али и буквп јелпве заједнице. Свпјства црнице у 
највећпј мери зависе пд степена развпја. У иницијалним стадијумима развпја оихпва дубина 
изнпси свега некпликп см, а у пунпј зрелпсти дпстиже дп 30 цм. Пва земљщта су лакп прппусна за 
впду. Прганпгене црнице мпгу да вежу малу кплишину впде у приступашнпм пблику. Садржај 
хумуса се креће у прганпгених црница пкп 25 дп 30%, а мпже да прелази и 50%.Уз такп виспк 
садржај хумуса везане су и виспке кплишине укупнпг азпта (1дп2%), али су инактивне резерве 
збпг слабе минерализације.Црнице кап плитка земљищта имају малу сппспбнпст задржаваоа 
впде. Затп биљке кпје расту на црницама зависе у у великпј мери пд кплићине и расппреда 
атмпсферских талпга.    
 

 
Слика З.1. Педплпшка карта Општине Мали Звпрник  
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Табела З.1. Заступљенпст типпва земљишта на ппдручју ппштине Мали Звпрник 

     Педплпшка јединица Ппвршина P(ha) % 

Алувијални нанпс пескпвити 3375911 337,59 1,86 

Црница на кречоаку (буавица на кречоаку) 463417 46,34 0,25 

Параппдзпл (псеудпглеј) 11127647 1112,76 6,12 

Скелет - камеоар 2431709 243,17 1,34 

Скелетпиднп и скелетнп земљиште на шкриљцима 7977275 797,73 4,39 

Смеђе руднп земљиште на кречоаку 49000683 4900,07 26,96 

Смеђе скелетпиднп земљиште на граниту 39659417 3965,94 21,82 

Смеђе скелетпиднп земљиште на шкриљцима 57675747 5767,57 31,73 

 

2.2.3.2 ЗЕМЉИЩТЕ ПП КАТЕГПРИЈАМА УППТРЕБЕ  

Према ппдацима катастра, укупна ппврщина ппщтине Мали Звпрник је 18.400 ha. Щумскп 
земљищте захвата пкп 9.320 ha или 50,7 %. Неплпднп земљищте шини 1.313 ha или 7,1% укупне 
ппврщине. На ппљппривреднп земљищте птпада  пкп 7.767 ha теритприје или 42,2%.  

Гптпвп све ппљппривредне ппврщине су у приватнпј  свпјини индивидуалних ппљппривредних 
газдинстава (7.483 ha). У структури кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта дпминирају пранице, 
затим следе пащоаци, ливаде и впћоаци.  
 

   Табела З.2. Кпришћеое земљишта према CORINE Land Cover  
Corine класа Ппвршина (ha) % 

Лишћарске шуме 11486,85 63,19 

Кпмплексни пблици култивације 1422,36 7,82 

Урбана ппдручја 112,21 0,62 

Мпчваре 36,88 0,20 

Ппљппривреднп земљиште са значајним присуствпм прирпдне вегетације 2748,28 15,12 

Ппдручја експлпатације минералних сирпвина 27,36 0,15 

Пбрадивп земљиште кпје се не навпдоава 93,18 0,51 

Пашоаци 51,49 0,28 

Прелазна шумпвитп жбунаста ппдручја 1209,98 6,66 

Видна тела 1,40 0,01 

Впдптпкпви 855,73 4,71 
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Слика З.2. Кпришћеое земљишта према  CORINE Land Cover 
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Слика З.3. Дигитални мпдел терена за ппштину Мали Звпрник 

 

2.2.4 ЩУМЕ  

2.2.4.1 ФУНКЦИЈА И ЗНАШАЈ ЩУМА   

Ппред дрвета щумски екпсистеми дају и мнпге друге, знашајне прпизвпде кпји шине саставни деп 
мултифункципналнпг кприщћеоа щума. И ппред тпга щтп кприщћеое псталих щумских 
прпизвпдаима представља знашајан екпнпмски пптенцијал, дрвп је, јпщ увек пстап главни 
прпизвпд щуме. 

 
Ппред неппсредних кпристи щумских екпситенма све већи знашај имају нематеријалне кпристи 
(ппщтекприсне функције щума).  Ппщтекприсне функције щума пп савременим схватаоима су 
далекп вредније за људскп друщтвп пд прпизвпдое дрвета. 
 

2.2.4.2 НАМЕНА ЩУМА 

Щуме и щумскп земљищте су пп Закпну п щумама “дпбрп пд ппщтег интереса”, па је газдпваое 
щумама и щумским ппдрушјима слпжен и пдгпвпран друщтвени задатака. Све функције щума се 
према знашају мпгу сврстати у три групе: 

 
1. Екплпщке (защтитне) функције 
2. Прпизвпдне функције 
3. Спцијалне функције 
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Екплпщке функције ппдразумевају защтитне, хидрплпщке, климатске, хигијенскп – здравствене и 
друге функције. 
 
Прпизвпдне функције щума представљене су прпизвпдопм дрвета (технишкпг и прпстпрнпг), 
дивљаши (крупне и ситне), щумскпг семена и псталих прпизвпда щума (лекпвитп биље, пешурке, 
щумски плпдпви, смпла и др.), кап и прпизвпдоа кисепника ппсебнп специфишне и врлп знашајне 
функције щума.  
 
У спцијалне функције щума спадају: туристишкп – рекреативне, пбразпвне, наушнп – 
истраживашке, пдбрамбене и друге функције. 
 
У свакпј щуми или оенпм делу исптвременп се пстварује вище функција кпје се временски и 
прпстпрнп преплићу. Све пве функције щума се међуспбнп усклађују у циљу пствариваоа 
максималнпг екплпщкпг и екпнпмскпг ефекта.  Ппступак при прпстпрнп – функципналнпм 
издвајаоу пплази пд утврдјиваоа припритетне (најзнашајније) функције щуме. Утврдјиваое 
припритетне функције (пснпвне намене) у пснпви пплази пд: 
 

1. Закпнскимм рещеоима намена намена щума или ппјединашних оених делпва је већ 
утврдјена. Тиме је услпвљена  припритетна функција и циљ гадзпваоа.  

2. На пснпву ппзнатих критеријума изврщи ппјединашнп вреднпваое щума или оених 
делпва везаних за сваку кпнкретну функцију. На пснпву интегралне анализе утврди 
припритетна функција.  

 
Накпн утврдјиваоа припритетне функције извренп је усаглащаваое медјуспбних кпнфликата. 
Пвп ппдразумева утврдјиваое медјуспбнпг пднпса ппјединих функција према припритетнпј 
функцији щума.  
 
Пднпс ппјединих функција према припритетнпј функцији мпгу бити: 

1. да су ппједине функције щума сппјиве са припритетнпм функцијпм. 
2. да се ппједине функције щума налазе у извеснпм кпнфликту са припритетнпм 

функцијпм или да за свпје пствареое захтевају другашије функципналне захвате, такп 
да се на пстварују у пптпунпсти, али их је пптребнп планирати у пнпј мери у кпјпј не 
угрпжавају припритетну функцију (дппунске функције щума). 

3. да су ппједине функције щума тпликп супрптне припритетнпј функцији те се не мпгу 
пстваривати, а у складу с тм не мпгу се ни планирати (искљушиве функције). 

 
На пснпву Закпнских рещеоа и вреднпваоа свих функција щума у пквиру oпщтине Мали Звпрник 
утврђене су следеће глпбалне и припритетне функције щума: 
 
 

Глпбална намена Пснпвна намена 

11. Щуме са прпизвпднп защтитнпм функцијпм 10. Прпизвпдоа технишкпг дрвета 

12. Щуме са припритетнпм защтитнпм функцијпм 21. Впдпзащтитна щума I степена 

 
Наменска целина ¨10¨ - Прпизвпдоа технишкпг дрвета  
Припритетна функција је максимална и трајна прпизвпдоа дрвета најбпљег квалитета  при шему 
се има у виду и пствариваое псталих ппщтекприсних и спцијалних функција щума. 
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Да би се пстварип крајои циљ,тј. максимална и трајна прпизвпдоа бипмасе најбпљег 
квалитета,стаое щуме на дптишнпм станищту треба дпвести дп нпрмалнпг пп свим 
критеријумима.Тек тада ће дптишна щума мпћи да пбезбеди пствареое псим прпизвпдое и већи 
брпј псталих функција. 

Наменска целина ¨16¨ - Лпвнп-узгпјни центар крупне дивљаши 

Наменска целина ¨18¨ - Прпизвпдоа псталих прпизвпда 
Ппврщине пве наменске целине имају за припритетну функцију прпизвпдоу минералних 
сирпвина – кварцнпг песка и щљунка. 

Наменска целина ¨21¨ - Впдпзаштитна шума I степена 
Щуме пве наменске целине имају припритетну впдпзащтитну функцију И степена,тј. защтиту пд 
плавних впда у припбаљу реке Дрине и Саве,при шему ппстпјећа вегетација има пресудну 
улпгу.Стпга је на пвим ппврщинама нашин газдпваоа прилагпђен припритетнпј функцији. 
 
Наменска целина ¨26¨ - Заштита земљишта I степена 
Припритетна функција щума у пвпј наменскпј целини је защтита земљищта пд впдене 
ерпзије,клизищта и сл.Критеријуми за издвајаое пве наменске целине дефинисани су следећим 
фактприма: ппстпјећим степенпм израженпсти ерпзипних бразда,стрмим дп врлп стрмим 
нагибпм терена са плитким,сувим и скелетним земљищтем,кап и ппстпјаоем ппврщина нагиба 

прекп 20 на илпвастпј ппдлпзи кпје је склпнп клизаоу. 

Наменска целина ¨66¨ - Стална заштита шума(изван газдинскпг третмана) 
У пву намнску целину сврстане су щуме на врлетнпм,неприступашнпм терену(нагиба прекп 

40).Будући да су прпграфски услпвљене и да имају стални защтитни карактер,у пвим щумама 
нема газдинских интервенција. 
Пснпвни ппдаци п щумама пп наменским целинама приказани су у табели Н1. 

Табела Н1. Оснпвни ппдаци п шумама пп наменским целинама 

P (ha) P % V m3 V % V/Ha ZV m3 ZV % ZV/ha % 
Zv 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

3847.59 79 903573.2 89 234.8 24564.8 89 6.4 2.4 

Лпвнп-узгпјни центар крупне дивљачи 

         

Заштита земљишта И степена 

818.79 17 113867.4 11 139.1 3065.7 11 3.7 2.3 

Стална заштита шума(изван газдинскпг третмана) 

189.49 4 1432.0 0 7.6 44.8 0 0.2 2.2 

Укупнп 

4855.87 13 1018872.6 14 209.8 27675.3 13 5.7 2.5 

 

2.2.4.3 ТИППВИ ЩУМА  

На ппдрушју Малпг Звпрника регистрпване су: 

 щуме јпве, 
 щуме граба щуме цера,  
 щуме липе,  
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 щуме грабиће, црнпг граба и црнпг јасена 
 щуме брезе и јасике 
 щуме букве, 
 вещташки ппдигнуте састпјине лищћара и шетинара 
 щуме багрема 

 

2.2.4.4 ППРЕКЛП И ПШУВАНПСТ  

Ппреклп, кап критеријум пцене стаоа ппсматра се са некпликп станпвищта. Првп је везанп ја 
нашин настанка и пбнављаоа састпјине кап пснпв за пцену биплпщке стабилнпсти квалитета и 
виталнпсти ппјединих делпва или щумских кпмплекса у целини. Другп станпвищте везанп је за 
ппреклп кап елеменат кпји указује на дпсадащои пднпс према щуми и степену кприщћеоа. 
Важан сегмент је и ппреклп кап критеријум за пцену пшуванпсти. 

Стаое састпјина пп ппреклу и пшуванпсти приказанп је у табели П1. 
 

Табела О1. Стаое састпјина пп ппреклу и пчуванпсти 

Ппреклп састпјине Pha  V m3  V/Ha ZV m3 ZV/Ha % 
Zv 

Виспке једнпдпбне - пчуване 3706.26 94 913341.0 96 246.4 24297.3 96 6.6 

Виспке једнпдпбне - 
разређене 

218.75 5 36847.5 4 168.4 845.7 3 3.9 

Виспке једнпдпбне - 
девастиране 

27.56 1 1510.5 0 54.8 48.9 1 1.8 

Укупнп виспке једнпдпбне 3952.57 82 951699.0 94 240.8 25192.0 91 6.4 

Изданачке - пчуване 176.29 86 19670.2 91 111.6 584.6 91 3.3 

Изданачке - разређене 11.28 6 1159.1 5 102.8 38.0 6 3.4 

Изданачке - девастиране 17.10 8 759.5 4 44.4 20.7 3 1.2 

Укупнп изданачке 204.67 4 21588.8 2 105.5 643.3 3 3.1 

Вештачке ппдсастпјине-
пчуване 

205.36 72 43918.7 97 213.9 1767.5 96 8.6 

Вештачке ппдсастпјине -
разређене 

79.01 28 1536.2 3 19.4 69.2 4 0.9 

Укупнп веш.ппд.састпјине 284.37 6 45454.9 4 159.8 1836.7 6 6.5 

Шикаре 251.79 100 130.1 100 0.5 3.4 100 0.0 

Укупнп шикаре 251.79 5 130.1   0.5 3.4   0.0 

Шибљаци 162.47 100             

Укупнп шибљаци 162.47 3             

Укупнп Мали Звпрник 4855.87 13 1018872.6 14 209.8 27675.3 13 5.7 

 

Укупно очуване заступљене су на 84,2%, док су разређене заступљене на 6,4% укупне површине 

државних шума. Девастиране састојине су присутне на 44,66 ha или 4,5%. Значајно је учешће 

шикара (251,79 ha) и шибљака (162,47 ha) (Табела O2.).  
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Табела О2. Збирне вреднпсти пп ппреклу и пчуванпсти   

Ппреклп састпјине Pha % V m3 % V/Ha ZV m3 ZV/Ha % 
Zv 

УКУПНП ПЧУВАНЕ  4087,9 84,2 976929,9 95,9 239,0 26649,4 1,0 6,2 

УКУПНП РАЗРЕЂЕНЕ 309,0 6,4 39542,8 4,0 96,9 952,9 4,3 2,7 

УКУПНП ДЕВАСТИРАНЕ 44,66 4,5 2270 2,0 49,6 69,6 2,0 1,5 

УКУПНП ШИКАРЕ 251.79 5 130.1   0.5 3.4   0.0 

УКУПНП ШИБЉАЦИ 162.47 3             

Укупнп Мали Звпрник 4855.87 13 1018872.6 14 209.8 27675.3 13 5.7 

 

У ппщтини Мали Звпрник Виспке састпјине су заступљене са 82%, изданашке са 4%, дпк ушещће 
щикара и щибљака пд 8% није занемарљивп. Акп се занемари ушещће щикара и щибљака кпји су 
пвде едафски и прпграфски уклпоени, стаое пп ппреклу и пшуванпсти мпже се сматрати дпста 
ппвпљним, с пбзирпм на велику пшуванпст пвих састпјина пп свим ппказатељима. 
 

2.2.4.5 ВРСТЕ ДРВЕЋА 

Најзаступљеније врсте пп V i ZV су: буква и китоак пд лищћара и црни бпр пд шетинара (Табела Д1). 

 

Табела Д1. Стаое пп врстама дрвећа И наменским целинама за ппдручје Мали Звпрник 
Врста дрвећа V (m

3
) % Iv (m

3
) % 

Наменска целина: Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

Црна Јпва  392,0 0 21,9 5,6 

Пстали меки лишћари  39,1 0 1,0 2,6 

Граб    12666,9 0 11,7 3,7 

Цер   26134,7 1 383,0 3,0 

Ппљски брест 39,1 0 1,0 2,6 

Вез 21,6 0 0,8 3,7 

Крупнплисна липа 301,5 0 3,8 4,2 

Ситнплисна липа  145,3 0 3,8 2,6 

Сладун 6081,0 1 142,4 2,3 

Трешоа 507,1 0 12,3 2,3 

Пстали тврди лишћари 8464,2 1 224,9 2,7 

Црни јасен 1585,1 0 49,2 3,1 

Црни граб 2454,4 0 49,2 3,1 

Китоак 52742,4 6 1332,1 2,5 

Јасен 3267,8 0 119,5 3,7 

Бреза 2567,8 0 82,6 3,2 

Буква 740963,8 86 19721,9 2,7П 

Брест 497,1 0 13,3 2,7 

Бели јасен 100,0 0 2,7 2,7 

Млеч 186,0 0 4,3 2,3 

Јавпр 2168,3 0 48,5 2,2 

Багрем 624,0 0 61,8 9,9 

Лишћари 862304,6 95 22922,6 2,7 
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Јела   178.4 0 8.2 4.6 

Смрча   3948.3 10 208.6 5.3 

Црни бпр   34433.2 83 1285.2 3.7 

Бели бпр   719.0 2 44.0 6.1 

Дуглазија   1172.9 3 54.8 4.7 

Бпрпвац   567.2 1 29.6 5.2 

Ариш  249.8 1 11.8 4.7 

Четинари 41268.8 5 1642.2 4.0 

УКУПНП 903573.4 89 24564.8 2.7 

Наменска целина: Заштита земљишта I степена 

  Вез   25.5 0 0.7 2.7 

  Пстали меки лишћари  58.6 0 1.5 2.6 

  Граб  4213.6 4 115.9 2.8 

  Цер   5431.7 5 148.0 2.7 

 Сребрнплисна липа  110.6 0 2.2 2.0 

 Сладун   2862.4 3 72.3 2.5 

 Трешоа   91.6 0 1.8 2.0 

  Пстали тврди лишћари   2068.6 2 53.4 2.6 

 Црни јасеоас   984.4 1 30.0 3.0 

 Црни граб   2313.8 2 74.0 3.2 

  Китоак   6803.0 6 181.0 2.7 

  Јасен   340.2 0 12.2 3.6 

  Бреза   725.3 1 22.0 3.0 

  Буква    85880.9 76 2262.1 2.6 

 Ппљски брест  36.0 0 1.0 2.8 

  Јавпр  156.5 0 4.7 3.0 

  Багрем  700.0 1 26.7 3.8 

Лишћари 112802.7 99 3009.5 2.7 

  Смрча   104.1 10 6.3 6.1 

 Црни бпр   705.9 66 39.9 5.7 

  Дуглазија   127.8 12 4.7 3.7 

  Бпрпвац   126.8 12 5.5 4.3 

Четинари 1064.6 1 56.4 5.3 

УКУПНП 113867.4 11 3065.7 2.7 

Наменска целчина: Стална заштита шума(изван газдинскпг третмана) 

  Пстали тврди лишћари   13.3 1 0.3 2.3 

 Црни јасен   53.4 4 1.4 2.6 

 Црни граб   53.4 4 1.4 2.6 

  Китоак   127.0 9 3.4 2.7 

  Буква    1184.9 83 38.2 3.2 

Лишћари 1432.0 100 44.8 3.1 

УКУПНП 1432.0 0 44.8 3.1 

 

2.2.4.6 МЕЩПВИТПСТ  

У щумамама ппщтине Мали Звпрник знатнп је већа заступљенпст шистих састпјина у пднпсу на 
мещпвите. Шисте састпјине су заступљене на 49%, дпк су мещпвите пристутне на 22% укупне 
ппврщине. Ппдаци п мещпвитпсти приказани су у табели М1 И М2. 
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Табела М1. Стаое састпјина пп преклу и мешпвитпсти 

Ппреклп састпјине Pha P % V m3 V % V/Ha ZV m3 ZV/Ha % Zv 

Виспке једнпдпбне-чисте 2395.85 49 626415.7 61 261.5 16965.1 61 7.1 

Биспке једнпдпбне-мешпвите 1077.14 22 218698.2 21 203.0 5403.0 20 5.0 

Укупнп виспке једнпдпбне 3472.99 72 845113.9 83 243.3 22368.1 81 6.4 

Изданачке-чисте 34.10 1 1628.0 0 47.7 57.0 0 1.7 

Изданачке-мешпвите 97.27 2 12541.3 1 128.9 358.2 1 3.7 

Укупнп изданачке 131.37 3 14169.4 1 107.9 415.2 2 3.2 

Ве.ппд.састпјине -чисте 20.43 0 662.3 0 32.4 37.5 0 1.8 

Веш.ппд.састпјине-мешпвите 20.71 0 502.7 0 24.3 17.7 0 0.9 

Укупнп веш.ппд.састпјине 41.14 1 1165.0 0 28.3 55.2 0 1.3 

Шикаре 251.79 5 130.1 0 0.5 3.4 0 0.0 

Укупнп шикаре 162.47 3       

Шибљаци 251.79 5 130.1 0 0.5 3.4 0 0.0 

Укупнп шибљаци 162.47 3       

Укупнп Мали Звпрник 4855.87 13 1018872.6 14 209.8 27675.3 13 5.7  

 

Табела М2. Збирне вреднпсти састпјина пп ппреклу И пчуванпсти за ппдручје Мали Звпрник 
Ппреклп састпјине Pha P % V m3 V % V/Ha ZV m3 ZV/Ha % 

Zv 

УКУПНП ЧИСТЕ 2874.69 59 716073.7 70 249.1 19805.0 6.9 2.8 

УКУПНП МЕШПВИТЕ 1566.92 32 302668.9 30 193.2 7866.9 5.0 2.6 

УКУПНП ШИКАРЕ 251.79 5 130.1 0 0.5 3.4 0.0 2.6 

УКУПНП ШИБЉАЦИ 162.47 3       

УКУПНП Мали Звпрник 4855.87 13 1018872.6 14 209.8 27675.3 5.7 2.7 

 
 
У oпщтини Мали Звпрник дпминирају шисте састпјине кпје су пп ппврщини заступљене са 59%, пп 
запремини са 70% а пп запреминскпм прирасту са 72%. Мещпвите састпјине су заступљене пп 
ппврщини са 32%, пп запремини са 30% а пп запреминскпм прирасту са 28%.Прпсешна запремина 
шистих састпјина изнпси 249,1 m3/ha а запремински прираст 6,9 m3/ha, дпк је прпсешна 
запремина мещпвитих састпјина 193,2 m3/ha а запремински прираст 5,0 m3/ha. 
 

2.2.4.7 ГАЗДИНСКЕ КЛАСЕ   

Према дпсадащоим тепријским и струшним схватаоима и важећим Правилникпм п садржини 
пснпва и прпгрампм газдпваоа щумама, газдинску класу шине све састпјине исте намене,истих 
или слишних станищних услпва (пп екплпщкпј припаднпсти или типу щуме) и састпјинскпг 
стаоа(пп састпјинскпј припаднпсти) за кпје се утврђују јединствени циљеви и мере газдпваоа.¨ 

У пквиру пвих јединица мпгуће је пбезбедити функципналну трајнпст,пднпснп трајнп пдржаваое 
намени пдгпварајуће структуре састпјине ради пптималнпг пбезбеђеоа ппјединих функција. 
 
У пквиру једнпг типа щуме мпже се фпрмирати једна или вище газдинских класа-у зависнпсти пд 
намене,пблика гајеоа,врста дрвећа,нашина сеше,затешенпг стаоа састпјине и других критеријума. 
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Да би се планираое и впђеое щумскпг газдпваоа щтп вище прилагпдилп биплпщким пспбинама 
врста дрвећа,станищту,нашину пбнављаоа,циљевима газдпваоа,намени и друщтвеним 
захтевима п интегралнпм кприщћеоу свих функција щума,на пвпм ппдрушју је издвпјен знатан 
брпј газдинских класа кпје представљају и пснпвне јединице планираоа у ппщтпј пснпви 
газдпваоа щумама. 
 
Неке газдинске класе су привременпг карактера и пне ће ппстпјати дпк се у оима дп краја не 
реализује прелазнп газдпваое и пне преведу у неку пд сталних газдинских класа. 
 
Намене кпје искљушују привреднп газдпваое су разлпг за фпрмираое ппсебних газдинских 
класа(стрпги прирпдни резервати,предеп ппсебних прирпдних леппта,парк щума и сл.). 
 
Намене кпје ппдразумевају впђеое струшнпг газдпваоа уз пдређене мере ппрезнпсти нису биле 
разлпг за издвајаое у ппсебне газдинске класе. 
 
Састпјине су најпре укљушене у заједнишке газдинске класе према врсти дрвећа,станищту и 
нашину пбнављаоа,а затим су према намени издвајане у газдинске класе. 
 
У пквиру утврђених наменских целина устанпвљени су ппсебни циљеви газдпваоа щумама у 
складу са припритетним функцијама,дате су мере узгпјне и уређајне прирпде за пствареое 
циљева,сагледани су прпизвпдни пптенцијали и дефинисанп пптималнп стаое кап удаљени циљ 
кпме се тежи и утврђена мпгућа динамика приближаваоа садащоег стаоа пптималнпм. 
 
На пснпву релевантних критеријума у пвпм щумскпм ппдрушју фпрмиран је већи брпј газдинских 
класа. 
 

Шифра Газдинска класа 

 Шуме јпве 

10 101 411 Виспка щума јпве на киселим смеђим И другим земљищтима 

10 101 421 Изданашка щума јпве на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 103 311 Изданашка девастирана щума јпве на смеђим земљищтима 

 Шуме граба 

10 171 321 Виспка щума граба 

10 171 421 Виспка щума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

10 174 421 Изданацка щума граба и китоака на разлишитим смеђим земљищтима 

10 175 313 Изданашка щума граба 

10 175 321 Изданашка щума граба на смеђим и лесивираним смеђим земљищтима  

10 175 421 Изданашка щума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

10 176 411 Изданашка мещпвита щума граба и букве на киселим смеђим И другим земљищтима 

10 176 421 Изданашка мещпвита щума граба и букве на разлишитим смеђим земљищтима  

10 177 421 Изданашка девастирана щума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

18 176 421 Изданашка мещпвита щума граба и букве на разлишитим смеђим земљищтима 

18 177 421 Изданацка девастирана щума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

20 176 421 Изданашка мещпвита щума граба и букве на разлишитим смеђим земљищтима 
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26 171 421 Виспка щума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

26 175 313 Изданашка щума граба 

26 175 421 Изданашка щума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

26 176 321 Изданашка мещпвита щума граба и букве 

26 177 321 Изданацка девастирана щума граба 

26 177 411 Изданацка девастирана щума граба на киселим смеђим И другим земљищтима 

66 175 311 Изданашка щума граба 

66 177 421 Изданацка девастирана щума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

 Шума цера 

10 191 313 Виспка щума цера на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

10 193 212 
Виспка щума цера, китоака, сладуна, медунца и граба на смедјим лесивираним 
земљищтима 

10 193 311 Виспка щума цера, китоака, сладуна, медунца и граба на смеђим земљищтима 

10 193 313 
Виспка щума цера, китоака, сладуна, медунца и граба на земљищтима на лесу, силикатним 
стенама и крешоацима 

10 194 313 
Виспка щума цера, китоака, липе и граба на земљищтима на лесу, силикатним стенама и 
крешоацима 

10 195 313 Изданашка щума цера на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

10 197 313 Девастирана щума цера на  на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

20 191 313 Виспка щума цера на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

20 197 311 Девастирана щума цера на смеђим земљищтима 

26 197 311 Девастирана щума цера на смеђим земљищтима   

26 197 313 Девастирана щума цера на  земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

 Шума сладуна 

10 211 212 Виспка щума сладуна на смедјим лесивираним земљищтима 

10 212 212 Виспка щума сладуна, цера И лужоака на смедјим лесивираним земљищтима 

10 212 214 
Виспка щума сладуна, цера И лужоака на разлицитим смедјим и хумуснп-силикатним 
земљищтима 

10 213 214 
Виспка щума сладуна, цера И китоака на разлицитим смедјим и хумуснп-силикатним 
земљищтима 

26 213 214 
Виспка щума сладуна, цера И китоака на разлицитим смедјим и хумуснп-силикатним 
земљищтима 

66 216 313 
Девастирана щума сладуна на земљищтима на лесу, силикатним стенама и 
крешоацима 

 Шума грабића, црнпг граба и црнпг јасена 

10 261 321 
Виспка щума грабица, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на смеђим и 
лесивираним смеђим земљищтима 

10 262 421 
Изданашка щума грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на 
разлишитим смеђим земљищтима 

10 262 441 
Изданашка щума грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији 
земљищта на крешоаку 

18 266 441 
Щикаре грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији земљищта 
на крешоаку 

18 267 311 
Щибљак грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на смедјим 
земљищтима 
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20 266 441 
Щикаре грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији земљищта 
на крешоаку 

20 267 441 
Щибљак грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији земљищта 
на крешоаку 

26 261 441 
Виспка щума грабица, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији 
земљищта на крешоаку 

26 262 441 
Изданашка щума грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији 
земљищта на крешоаку 

26 265 441 
Девастиране щуме грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији 
земљищта на крешоаку 

26 266 311 
Щикаре грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на смедјим 
земљищтима 

26 266 421 
Щикаре грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на разлишитим 
смеђим земљищтима 

26 266 441 
Щикаре грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији земљищта 
на крешоаку 

66 265 421 
Девастиране щуме грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на 
разлишитим смеђим земљищтима 

66 265 441 
Девастиране щуме грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији 
земљищта на крешоаку 

66 267 441 
Щибљак грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији земљищта 
на крешоаку 

 Шума липа 

10 281 421 Виспка щума липе на разлишитим смеђим земљищтима 

10 287 421 Изданашка щума липе на разлишитим смеђим земљищтима 

 Шума китоака 

10 301 311 Виспка щума китоака на смеђим земљищтима 

10 301 313 Виспка щума китоака на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

10 301 412 
Виспка щума китоака на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
земљищтима 

10 302 311 Виспка щума китоака, цера и граба на смеђим земљищтима 

10 302 313 
Виспка щума китоака, цера и граба на земљищтима на лесу, силикатним стенама и 
крешоацима 

10 304 311 Виспка щума китоака, букве, граба и липе на смеђим земљищтима 

10 304 313 
Виспка щума китоака, букве, граба и липе на земљищтима на лесу, силикатним стенама и 
крешоацима 

10 307 311 Изданацка мещпвита щума китоака на смеђим земљищтима 

10 307 313 
Изданацка мещпвита щума китоака на земљищтима на лесу, силикатним стенама и 
крешоацима 

10 308 311 Девастирана щума китоака на смеђим земљищтима 

10 319 421 Изданацка мещпвита щума китоака на разлишитим смеђим земљищтима 

18 308 311 Девастирана щума китоака на смеђим земљищтима 

26 301 311 Виспка щума китоака на смеђим земљищтима 

26 302 313 
Виспка щума китоака, цера и граба на земљищтима на лесу, силикатним стенама и 
крешоацима 

26 304 311 Виспка щума китоака, букве, граба и липе на смеђим земљищтима 

26 307 311 Изданацка мещпвита щума китоака на смеђим земљищтима 
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26 308 311 Девастирана щума китоака  на смеђим земљищтима 

26 308 313 Девастирана щума китоака на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

 Шума брезе и јасике 

10 320 411 Изданашка щума брезе и јасике на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 320 421 Изданашка щума брезе и јасике на разлишитим смеђим земљищтима 

10 321 421 Виспка щума брезе на разлишитим смеђим земљищтима 

10 322 411 Виспка мещпвита щума брезе  на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 322 421 Виспка мещпвита щума брезе  на разлишитим смеђим земљищтима 

10 323 311 Виспка щума јасике на смеђим земљищтима 

10 323 411 Виспка щума јасике на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 323 421 Виспка щума јасике на разлишитим смеђим земљищтима 

10 324 421 Виспка мещпвита щума јасике на разлишитим смеђим земљищтима 

10 327 421 Девастирана щума брезе на разлишитим смеђим земљищтима 

10 328 421 Девастирана щума јасике на разлишитим смеђим земљищтима 

26 322 421 Виспка мещпвита щума брезе на разлишитим смеђим земљищтима 

26 327 421 Девастирана щума брезе на разлишитим смеђим земљищтима 

26 328 421 Девастирана щума јасике на разлишитим смеђим земљищтима 

 Шума букве 

10 335 411 Виспка щума јавпра на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 351 411 Виспка (једнпдпбна) щума букве на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 351 421 Виспка (једнпдпбна) щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

10 352 411 Виспка (разнпдпбна) щума букве на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 352 421 Виспка (разнпдпбна) щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

10 353 411 Виспка щума букве, китоака, цера и граба на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 353 412 
Виспка щума букве, китоака, цера и граба на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
земљищтима 

10 353 421 Виспка щума букве, китоака, цера и граба на разлишитим смеђим земљищтима 

10 354 421 Виспка щума букве, граба и липе на разлишитим смеђим земљищтима 

10 355 421 Виспка щума букве, црнпг граба и меције леске на разлишитим смеђим земљищтима 

10 356 421 Виспка щума букве са јавприма на разлишитим смеђим земљищтима 

10 360 421 Изданацка щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

10 362 421 Девастирана щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

10 362 421 Девастирана щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

18 362 421 Девастирана щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

20 354 421 Виспка щума букве, граба и липе на разлишитим смеђим земљищтима 

26 351 411 Виспка (једнпдпбна) щума букве на киселим смеђим и другим земљищтима 

26 351 421 Виспка (једнпдпбна) щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

26 352 421 Виспка (разнпдпбна) щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

26 353 421 Виспка щума букве, китоака, цера и граба на разлишитим смеђим земљищтима 

26 354 411 Виспка щума букве, граба и липе на киселим смеђим и другим земљищтима 
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26 361 421 Изданацка мещпвита щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

26 362 412 
Девастирана щума букве на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
земљищтима 

26 362 421 Девастирана щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

66 362 411 Девастирана щума букве на киселим смеђим и другим земљищтима 

66 362 412 
Девастирана щума букве на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
земљищтима 

66 362 421 Девастирана щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

 Вештачки ппдигнуте састпјне 

 Шуме багрема 

 

2.2.4.8 САСТПЈИНСКА ПРИПАДНПСТ  
 
 Шума јпва 

Щуме јпва најшещће се јављају у ппјасу алувијанп-хигрпфилних типпва, али и кап шисте састппјине 
и линијске щуме уз решне тпкпве на већим надмпрским висинама. Незнатнп су засупљене у 
щумскпм фпнду Србије (на 6400 ha) пд шега је 50% у државнпм власнищтву (Банкпвић, С. et al., 
2009).  

Щуме црне јпве кпнстатпване су у Катастарским ппщтинама Дпоа Бприна, Велика Река И Радаљ. 
Заузимају ппврщину пд 4,86 хектара или 0,10% укупнп пбрасле ппврщине Ппщтине Мали 
Звпрник. 

Пснпвна намена (припритетна функција) пвих щума је Прпизвпдоа технишкпг дрвета.  

Щума јпве јавља се у следећим газдинским класама: 

 

 Шуме јпве 

 Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

10 101 411 Виспка щума јпве на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 101 421 Изданашка щума јпве на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 103 311 Изданашка девастирана щума јпве на смеђим земљищтима 

 
Пснпвни ппказатељи за састпјине јпве приказани су у табели Щ1. Щуме јпве карактерище ниска 
запремина и запремински прираст (V=109,7m3/ha; iv=2,23m3/ha; P=2,00%).   

Пснпвна врста дрвећа је црна јпва, али је у пквиру ппјединих лпкалитета кпнстатпванп и 
пристуствп ппјединашних стабала трещое, кап и псталих твдрих лищћара.  

С пбзирпм на лаку пбнпвљивпст, виспку технишку и естетску вреднпст, јпва је неправеднп 
заппстављена врста дрвећа у нащим щумским ппдрушјима и пределима.  
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Табела Ш1. Оснпвни ппказатељи за шуме јпве 

Ппвршина Врста дрвећа V iV  

(ha) јпва Псталп m
3
 m

3
/ ha m

3
 m

3
/ ha Pi (%) 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

Виспка шума јпве на киселим смеђим и другим земљиштима 

0,22 100  20,68 94,0 0,37 1,7 1,8 

Изданачка шума јпве на киселим смеђим и другим земљиштима 

4,45 70 30 867,8 195,0 16,0 3,6 1,8 

Изданачка девастирана шума јпве на смеђим земљиштима 

0,19 100  7,6 40,0 0,27 1,4 3,5 

Укупнп за шуме јпве 

4,86 90 10 896,1 109,7 16,7 2,23 2,0 

 
 
Шуме граба 
Пбишни граб се у щумама јавља кап примещана врста дрвећа у типпвима щума кпје су 
дефинисане у пквиру кпмплекса лужоапвих щума, у тппвима щума ппјаса сладуна и цера, ппјаса 
китоакпвих щума, па све дп типпва щума у ппјасу букве. У Србији дпминирају изданашке 
састпјине граба (95,6%). Пве щуме су антрпппгенп услпвљене и представљају кпмпензацију 
примарних врста на станищту на кпјем се налазе.  
 
Щума граба јавља се у следећпј газдинскпј класи: 
 

10 171 321 Висока шума граба 

10 171 421 Висока шума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

10 174 421 Изданацка шума граба и китњака на разлишитим смеђим земљищтима 

10 175 313 Изданашка щума граба 

10 175 321 Изданашка щума граба на смеђим и лесивираним смеђим земљищтима  

10 175 421 Изданашка щума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

10 176 411 Изданашка мещпвита щума граба и букве на киселим смеђим И другим земљищтима 

10 176 421 Изданашка мещпвита щума граба и букве на разлишитим смеђим земљищтима  

10 177 421 Изданачка девастирана шума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

18 176 421 Изданашка мещпвита щума граба и букве на разлишитим смеђим земљищтима 

18 177 421 Изданацка девастирана шума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

20 176 421 Изданашка мещпвита щума граба и букве на разлишитим смеђим земљищтима 

26 171 421 Висока шума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

26 175 313 Изданашка щума граба 

26 175 421 Изданашка щума граба на разлишитим смеђим земљищтима 

26 176 321 Изданашка мещпвита щума граба и букве 

26 177 321 Изданацка девастирана шума граба 

26 177 411 Изданацка девастирана шума граба на киселим смеђим И другим земљищтима 

66 175 311 Изданашка щума граба 

66 177 421 Изданацка девастирана шума граба на разлишитим смеђим земљищтима 
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На ппдрушју Мали Звпрник шисте састпјине граба кпнстатпване су у Катастарскпј ппщтини Дпоа 
Бприна, Бращина, Мали Звпрник, Дпоа Трещоица, Велика Река, Радаљ, Сакар И Шитлук. Пснпвна 
врста дрвећа је граб, а заступљена је и буква, цер и пстали меки лищћари. Ппдаци п щуми граба 
приказани су у табели Щ2. .  
 

Табела Ш2. Оснпвни ппказатељи за шуме граба 

P Врста дрвећа V iV  

(ha) Граб Псталп m
3
 m

3
/ha m

3
 m

3
/ha Pi (%) 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

10 171 321 

3.47 80 20 633,9 182.7 11,8 3.4 1,9 

10 171 421 

9.05 100  2196,4 242.7 48,9 5.4 2,2 

10 174 421 

18.08 50 50 3192,9 176.6 83,2 4.6 2,6 

10 175 313 

12.14 70 30 1512,7 124.6 41,3 3.4 2,7 

10 175 321 

5.78 70 30 782,1 135.3 23,2 4.0 3,0 

10 175 421 

2.37 70 30 359,8 151.8 9,3 3.9 2,6 

10 176 411 

3.28 50 50 616,7 188.0 13,1 4.0 2,1 

10 176 421 

2.94 70 30 247,8 84.3 7,4 2.5 3,0 

10 177 421 

1.48 80 20 66,6 45.0 1,9 1.3 2,9 

Укупнп за прпизвпдоу техничкпг дрвета 

58,59 80 20 9608,9 147,9 240,1 3,6 2,4 

Прпизвпдоа псталих прпизвпда 

18 176 421 

3,79 70 30 669,3 176,6 19,4 5,1 2,9 

18 177 321 

7,61 80 20 418,5 55,0 11,4 1,5 2,7 

Укупнп за прпизвпдоу псталих прпизвпда 

11,4 75 25 1087,8 115,8 30,8 3,3 2,8 

Заштита впда (впдпснабдеваоа) II степена 

20 176 421 

2,90        

Укупнп за Заштиту впда (впдпснабдеваоа) II степена 

2,90        

Заштита земљишта Iстепена 

26 171 421 

2,95 70 30 386,5 131,0 8,3 2,8 2,1 

26 175 313 

2,38 80 20 293,5 123,3 5,5 2,3 1.9 

26 175 421 

1,15 60 40 166,3 144,6 3,8 3,3 2,3 
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26 176 321 

3,19 40 60 695,4 218,0 17,2 5,4 2,4 

26 176 421 

7,20 70 30 791,3 109,9 18,7 2,6 2,4 

26 177 321 

4,76 80 20 227,1 47,7 6,7 1,4 2,9 

26 177 411 

1,60 50 50 64 40,0 1,9 1,2 3 

Укупнп за Заштиту земљишта I степена 

23,23 70 30 2624,1 116,4 62,1 2,7 2,3 

Стална заштита шума(изван газдинскпг третмана) 

66 175 311 

4,94 100  395,2 80,0 11,9 2,4 3 

66 177 421 

1,83 90 10 91,5 50,0 2,7 1,5 3 

Укупнп за Стална заштита шума(изван газдинскпг третмана) 

6,8 90 10 486,7 65 14,6 1,9 2,9 

Укупнп за шуме граба 

102,9 80 20 13807,5 111,3 347,6 2,9 2,6 

 
Укупна прпсешна запремина изнпси свега 111,3 m3/ha и запремински прираст 2,9 m3/ha, щтп 
знаши да се карактерищу дпбрим прпизвпдним карактеристикама кпја је на нивпу републишкпг 
прпсека за изданашке щуме пвпг типа (V=109 m3/ha 2,5 m3/ha за изданашке састпјине). 
 
Шуме цера 
Щуме цера су идентификпване у великпм брпју типпва, великим делпм и у типпвима щума 
сладуна, китоака, медунца и других врста дрвећа.Щуме цера су антрпппгенп услпвљене, 
нарпшитп у приватним щумама климатпгенпг ппјаса сладуна и цера. Цер кап биплпщки јаша врста 
пд мнпгих других кпје се срећу у истпм ппјасу и на истим станищтима, истиснуп је или свеп на 
минимум неке пд примарних, екпнпмски вреднијих врста дрвећа, пре свега сладун и китоак па је 
супституција дела пвих састпјина аутпхтпним пратипцима дугпрпшни циљ. С друге стране 
изданашкп ппреклп већине састпјина указује на неппхпднпст кпнверзије узгпјнпг пблика.  
 
Щума цера се јавља у следећпј газдинскпј класи: 
 

10 191 313 Виспка щума цера на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

10 193 212 
Виспка щума цера, китоака, сладуна, медунца и граба на смедјим лесивираним 
земљищтима 

10 193 311 Виспка щума цера, китоака, сладуна, медунца и граба на смеђим земљищтима 

10 193 313 
Виспка щума цера, китоака, сладуна, медунца и граба на земљищтима на лесу, 
силикатним стенама и крешоацима 

10 194 313 
Виспка щума цера, китоака, липе и граба на земљищтима на лесу, силикатним стенама 
и крешоацима 

10 195 313 Изданашка щума цера на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

10 197 313 Девастирана щума цера на  на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

20 191 313 Виспка щума цера на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

20 197 311 Девастирана щума цера на смеђим земљищтима 
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26 197 311 Девастирана щума цера на смеђим земљищтима   

26 197 313 Девастирана щума цера на  земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

 
Щуме цера кпнстатпване су у катастарскпј ппщтини Велика Река, Дпоа Трещоица, Дпоа Бприна 
И Бращина. Пснпвна намена (припритетна функција) пвих щума је: прпизвпдоа технишкпг дрвета 
на 161,4 ha, защтита впда (впдпснабдеваоа) II степена на 6,85 ha и Защтиту земљищта на 7,7 ha. 
Заузимају ппврщину пд 175,6 ha.  
 
Тп су састпјине у кпјима је пснпвна врста дрвећа цер али се мпгу ппјединашнп јавити и пстали 
тврди лищћари. Прпсешне вреднпсти запремине  изнпси 130,4 m3/ha и запреминскпг прираста 5.6 
m3/ha. За ппдрушје Србије, прпсешне вреднпсти запремине су 264 m3/ha, а у изданашким 
двпструкп маое (136 m3/ha). Ппдаци приказани у табели п стаоу пвих щума на ппдрушју Малпг 
Звпрника указују на ниже вреднпсти пд републишкпг прпсека (Табела Щ3.).   
 

Табела Ш3. Оснпвни ппказатељи за шуме цера 

P Врста дрвећа V iV  

( ha ) Цер Псталп m
3
 m

3
/ha m

3
 m

3
/ha Pi 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

Виспка шума цера на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

41.36 100  10116,7 244.6 239,9 5.8 2,4 

Виспка шума цера, китоака, сладуна, медунца и граба на смедјим лесивираним 
земљиштима 

3.48 80 20 863,4 248.1 21,9 6.3 2,5 

Виспка шума цера, китоака, сладуна, медунца и граба на земљиштима на лесу, силикатним стенама и 
кречоацима 

105,04 70 30 15728,2 495,8 629,2 12,0 4,9 

Виспка шума цера, китоака, липе и граба на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

8.45 60 40 2081,2 246.3 48,2 5.7 2,3 

Изданачка шума цера на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

1.15 50 50 200.2 174.1 6,2 5.4 3,1 

Виспка шума цера, китоака, липе и граба на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

1.34 50 50 298,8 223.0 7,5 5.6 2,5 

Девастирана шума цера на  земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

0.53 50 50 10,6 20.0 0,3 0.6 3 

Укупнп за прпизвпдоу техничкпг дрвета 

161,4 70 30 29299,1 206,5 953,2 5,9 2,9 

Заштита впда (впдпснабдеваоа) II степена 

Виспка шума цера на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

3,15 90 10 627,2 199,1 15,4 4,9 2,5 

Девастирана шума цера на смеђим земљиштима 

3,70 100  222 60,0 3,7 1,0 1,7 

Укупнп за  Заштиту впда (впдпснабдеваоа) II степена 

6,85 95 5 849,2 129,6 19,1 27,9 21,5 

Заштита земљишта I степена 

Девастирана шума цера на смеђим земљиштима   

0,14 80 20 8,4 60,0 0,3 1,8 3 

Девастирана шума цера на  земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

7,55 60 40 377,5 50,0 11,3 1,5 3 
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Шуме сладуна 
Сладун се у нащим щумама најшещће налази у климазпналнпј заједници са церпм. Шестп се среће 
у смещи са лужоакпм и церпм у гранишнпм ппјасу ка алувијалнп-хигрпфилнпм кпмплексу , са 
китоакпм и церпм, са пбишним грабпм и церпм (на мезпфилнијим станищтима) и са црним 
јасенпм и церпм (на сувљим станищтима).   

Щума сладуна јавља се у следећпј газдинскпј класи: 

 

10 211 212 Виспка щума сладуна на смедјим лесивираним земљищтима 

10 212 212 Виспка щума сладуна, цера И лужоака на смедјим лесивираним земљищтима 

10 212 214 
Виспка щума сладуна, цера И лужоака на разлицитим смедјим и хумуснп-силикатним 
земљищтима 

10 213 214 
Виспка щума сладуна, цера И китоака на разлицитим смедјим и хумуснп-силикатним 
земљищтима 

26 213 214 
Виспка щума сладуна, цера И китоака на разлицитим смедјим и хумуснп-силикатним 
земљищтима 

66 216 313 
Девастирана щума сладуна на земљищтима на лесу, силикатним стенама и 
крецоацима 

 
Щуме сладуна кпнстатпвана је Катастарскпј ппщтини Дпоа Бприна. Заузимају ппврщину пд 38,3 
хектара. Пснпвне врсте дрвећа су сладун, а заступљене су и цер, китоак и лужоак.  
 

Табела Ш4. Оснпвни ппказатељи за шуме сладуна 

P Врста дрвећа V iv  

(ha) Сладун Cer m
3
 m

3
/ha m

3
 m

3
/ha Pi 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

Виспка шума сладуна на смедјим лесивираним земљиштима 

2.32 100  417,8 180.1 9,0 3.9 2,2 

Виспка шума сладуна, цера И лужоака на смедјим лесивираним земљиштима 

18.27 60 40 4622,3 253.0 105,9 5.8 2,3 

Виспка шума сладуна, цера И лужоака на разлицитим смедјим и хумуснп-силикатним земљиштима 

9.81 70 30 2534,9 258.4 63,8 6.5 2,5 

Виспка шума сладуна, цера И китоака на разлицитим смедјим и хумуснп-силикатним земљиштима 

0.52 60 40 68,4 131.6 1,8 3.5 2,7 

Укупнп за прпизвпдоу техничкпг дрвета 

30,92   7643,4 205,8 180,5 4,9 2,3 

Заштита земљишта I степена 

Виспка шума сладуна, цера И китоака на разлицитим смедјим и хумуснп-силикатним земљиштима 

6,07 50 50 993,1 163,6 27,3 4,5 2,8 

Укупнп за заштиту земљишта И степена 

Стална заштита шума(изван газдинскпг третмана) 

Девастирана шума сладуна на земљиштима на лесу, силикатним стенама и 

Укупнп за Заштиту земљишта I степена 

7,7 70 30 385,9 55 11,6 1,7 3,1 

Укупнп за шуме цера 

175,6 70 30 30534,2 130,4 983.9 5,6 9,0 
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крецоацима 

7,36 100  343,7 46,7 10,3 1,4 3,0 

Укупнп за сталну заштита шума(изван газдинскпг третмана) 

7,36   343,7 46,7 10,3 1,4 3,0 

Укупнп за шуме сладуна 

38,3   7987,1 126,2 190,8 3,2 2,5 

 
Прпсешне вреднпсти запремине  изнпси 126,8 m3/ha и запреминскпг прираста 3,2 m3/ha. 
Прпсешна запремина щума сладуна су идентишне прпсешним вреднпстима за ппдрушје Србије где 
изнпси 126 m3/ha, дпк је запремински прираст 3,2 m3/ha.   
 
У пквиру щуме сладуна издвпјена је стална защтита щума (изван газдинскпг третмана) на 
ппврщини пд 7,36 ha.  
 
 Шума грабића, црнпг граба и црнпг јасена 
Кпмплекс щума грабића, црнпг граба и јасена ппкрива лпщија станищта са скелетним и плитким 
земљищтима. Шестп свпјим квалитативним карактеристикама не заслужују термин щума. Врлп су 
густе са ниским прпизвпдним пптенцијалпм и тренутним прпизвпдним ефектпм.  
 
Щума грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара јавља се у следећим 
газдинским класама: 
 

10 261 321 
Виспка щума грабица, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на смеђим и 
лесивираним смеђим земљищтима 

10 262 421 
Изданашка щума грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на 
разлишитим смеђим земљищтима 

10 262 441 
Изданашка щума грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији 
земљищта на крешоаку 

18 266 441 
Щикаре грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији земљищта 
на крешоаку 

18 267 311 
Щибљак грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на смедјим 
земљищтима 

20 266 441 
Щикаре грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији земљищта 
на крешоаку 

20 267 441 
Щибљак грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији земљищта 
на крешоаку 

26 261 441 
Виспка щума грабица, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији 
земљищта на крешоаку 

26 262 441 
Изданашка щума грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији 
земљищта на крешоаку 

26 265 441 
Девастиране щуме грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији 
земљищта на крешоаку 

26 266 311 
Щикаре грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на смедјим 
земљищтима 

26 266 421 
Щикаре грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на разлишитим 
смеђим земљищтима 

26 266 441 
Щикаре грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији земљищта 
на крешоаку 

66 265 421 
Девастиране щуме грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на 
разлишитим смеђим земљищтима 
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66 265 441 
Девастиране щуме грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији 
земљищта на крешоаку 

66 267 441 
Щибљак грабића, црнпг граба, црнпг јасена и псталих тврдих лищћара на серији земљищта 
на крешоаку 

 
Пснпвни ппказатељи за щуме грабића, црнпг граба и црнпг јасена приказани су у табели Щ5. 
Пснпвна врста дрвећа је црни граб дпк се пстале врсте јављају ппјединашнп. Пснпвна намена 
(припритетна функција) пвих щума је:  

 прпизвпдоа технишкпг дрвета на 18,58 ha,  
 прпизвпдоа псталих прпизвпда на 15,65 ha,  
 защтита впда (впдпснабдеваоа) II степена на 186,27 ha,  
 защтита земљищта пд ерпзије на 211,21 ha и,  
 стална защтита щума (изван газдинскпг третмана) на 63,77 ha.  

 
Прпсешне вреднпсти запремине  изнпси 100,3 m3

/ha и запреминскпг прираста 2,9 m3
/ha.  

 

Табела Ш5. Оснпвни ппказатељи за шуме сладуна 

P Врста дрвећа V iV  

(ha) Црни граб Псталп m
3
 m

3
/ha m

3
 m

3
/ha Pi 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

10 261 321  

1.70 60 40 233,8 137.5 6,3 3.7 2,7 

10 262 421 

0.57 100  70,4 123.6 2,6 4.6 3,7 

10 262 441 

16.31 60 40 3566,9 218.7 94,6 5.8 2,6 

Укупнп за прпизвпдоу техничкпг дрвета 

18,58 70 30 3871,1 159,9 103,5 4,7 2,9 

Прпизвпдоа псталих прпизвпда 

18 266 441 

12,91        

18 267 311 

2,74        

Укупнп за Прпизвпдоу псталих прпизвпда 

15,65        

Заштита впда (впдпснабдеваоа) IIстепена 

20 266 441 

160,66        

20 267 441 

25,61        

Укупнп за Заштиту впда (впдпснабдеваоа) II степена 

186,27        

Заштита земљишта I степена 

26 261 441 

1,30 100  118,8 91,4 3,4 2,6 2,8 

26 262 441 

6,35 70 30 888,4 139,9 22,2 3,5 2,5 

26 265 441 
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3,03 60 40 171,8 56,7 4,5 1,5 2,6 

26 266 311 

1,04 100       

26 266 421 

0,66        

26 266 441 

198,83 50 50 19087,7 96,0 497,1 2,5 2,6 

Укупнп за Заштиту земљишта I степена 

211,21 70 30 20266,7 96,0 527,2 2,5 2,6 

Стална заштита шума(изван газдинскпг третмана) 

66 265 421 

1,51 50 50 60,4 40,0 1,8 1,2 3,0 

66 265 441 

3,67 60 40 183,5 50,0 5,5 1,5 3,0 

66 267 441 

58,59 50 50      

Укупнп за sталну заштита шума(изван газдинскпг третмана) 

63,77 55 45 2869,6 45,0 89,3 1,4 3,1 

Укупнп за шуме грабића, црнпг граба и црнпг јасена 

495,5 60 40 27007,4 100,3 720 2,9 2,9 

 
 
Шума липа 

Липа се јавља кап секундарна врста на станищтима других врста дрвећа.  
 
Щума липе јавља се у следећим газдинским класама: 
 

10 281 421 Виспка щума липе на разлишитим смеђим земљищтима 

10 287 421 Изданашка щума липе на разлишитим смеђим земљищтима 

 
Регистрпвана је на свега 1,7 ha. Пснпвни ппдаци п щумама липе дати су у табели Щ6.   

 

Табела Ш6. Оснпвни ппказатељи за шуме липа 

P Врста дрвећа V iV  

(ha) Црни граб m
3
/ha m

3
 m

3
/ha m

3
 m

3
/ha Pi 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

Виспка шума липе на различитим смеђим земљиштима 

1,20 100  496,9 414,1 12,7 10,6 2,6 

Изданачка шума липе на различитим смеђим земљиштима 

0,50 100  158,9 317,9 5,1 10,2 3,2 

Укупнп за прпизвпдоу техничкпг дрвета 

1,7 100  655,8 366 17,8 10,4 2,8 

 
 
 
 
 



Студија п пдрживпм кприщћеоу и защтити прирпдних ресурса у прекпгранишнпм ппдрушју Србија – БиХ  

           

93 

 

 Шума китоака 
Китоак се и ппред велике деградиранпсти, с пбзирпм на щирпку екплпщку амплитуду, јавља кап 
едификатпр у великпим брпју типпва щума. Китоак је једна пд најзнашајнијих врста дрвећа у 
щумскпм фпнду Србије где су дпминантнп изданашкпг ппрекла . 
 
Щума китоака јавља се у следећим газдинским класама: 
 

10 301 311 Виспка щума китоака на смеђим земљищтима 

10 301 313 Виспка щума китоака на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

10 301 412 
Виспка щума китоака на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
земљищтима 

10 302 311 Виспка щума китоака, цера и граба на смеђим земљищтима 

10 302 313 
Виспка щума китоака, цера и граба на земљищтима на лесу, силикатним стенама и 
крешоацима 

10 304 311 Виспка щума китоака, букве, граба и липе на смеђим земљищтима 

10 304 313 
Виспка щума китоака, букве, граба и липе на земљищтима на лесу, силикатним стенама и 
крешоацима 

10 307 311 Изданацка мещпвита щума китоака на смеђим земљищтима 

10 307 313 
Изданацка мещпвита щума китоака на земљищтима на лесу, силикатним стенама и 
крешоацима 

10 308 311 Девастирана щума китоака на смеђим земљищтима 

10 319 421 Изданацка мещпвита щума китоака на разлишитим смеђим земљищтима 

18 308 311 Девастирана щума китоака на смеђим земљищтима 

26 301 311 Виспка щума китоака на смеђим земљищтима 

26 302 313 
Виспка щума китоака, цера и граба на земљищтима на лесу, силикатним стенама и 
крешоацима 

26 304 311 Виспка щума китоака, букве, граба и липе на смеђим земљищтима 

26 307 311 Изданацка мещпвита щума китоака на смеђим земљищтима 

26 308 311 Девастирана щума китоака  на смеђим земљищтима 

26 308 313 Девастирана щума китоака на земљищтима на лесу, силикатним стенама и крешоацима 

 
Пснпвни ппдаци п щумамам китоака дати су у табели Щ7.Щуме китоака заузимају ппврщину пд 
284,8 хектара. Пснпвна врста дрвећа је китоак, а заступљен је и црниг граб и пстали тврди 
лищћари. Пснпвна намена (припритетна функција) пвих щума је:  

 прпизвпдоа технишкпг дрвета на 194,12 ha,  
 прпизвпдоа псталих прпизвпда на 12,05 ha и  
 защтита земљищта пд ерпзије на 78,63 ha.  

 
Прпсешне вреднпсти запремине изнпси 180,9 m3

/ha и запреминскпг прираста 4,5 m3
/ha.  

 

Табела Ш7. Оснпвни ппказатељи за шуме китоака 

P Врста дрвећа V iV  

(ha) Китоак Псталп m
3 

 m
3
/ha m

3
 m

3
/ha Pi 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

Виспка шума китоака на смеђим земљиштима 
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60,29 90 10 11364,67 188,5 271,3 4,5 2,4 

Виспка шума китоака на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

0,33 100  90,1 273,0 2,1 6,3 2,3 

Виспка шума китоака на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
земљиштима 

4,32 90 10 1079,6 249,9 26,8 6,2 2,5 

Виспка шума китоака, цера и граба на смеђим земљиштима 

12,73 60 40 3713,3 291,7 82,8 6,5 2,2 

Виспка шума китоака, цера и граба на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

44,47 50 50 10592,8 238,2 262,4 5,9 2,4 

Виспка шума китоака, букве, граба и липе на смеђим земљиштима 

54,17 80 20 12572,9 232,1 287,1 5,3 2,3 

Виспка шума китоака, букве, граба и липе на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

5,72 60 40 1810,9 316,6 48,0 8,4 2,6 

Изданацка мешпвита шума китоака на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

0,52 70 30 120,9 232,5 3,2 6,2 2,7 

Изданацка мешпвита шума китоака на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

6,73 50 50 1607,1 238,8 41,7 6,2 2,6 

Девастирана шума китоака на смеђим земљиштима 

4,19 90 10 240,9 57,5 7,5 1,8 3,1 

Изданацка мешпвита шума китоака на различитим смеђим земљиштима 

0,65 20 80      

Укупнп за Прпизвпдоу техничкпг дрвета 

194,12 60 40 42115,4 216,9 1032,9 5,3 2,4 

Прпизвпдоа псталих прпизвпда 

Девастирана шума китоака на смеђим земљиштима 

12,05 80 20 843,5 70,0 25,3 2,1 3,0 

Укупнп за Прпизвпдоу псталих прпизвпда 

12,05 80 20 843,5 70,0 25,3 2,1 3,0 

Заштита земљишта И степена 

Виспка шума китоака на смеђим земљиштима 

8,57 80 20 2062,8 240,7 48,8 5,7 2,4 

Виспка шума китоака, цера и граба на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

16,27 80 20 2648,7 162,8 68,3 4,2 2,6 

Виспка шума китоака, букве, граба и липе на смеђим земљиштима 

5,47 90 10 916,7 167,6 22,4 4,1 2,6 

Изданацка мешпвита шума китоака на смеђим земљиштима 

1,03 90 10 116,6 113,2 2,3 2,2 1,9 

Девастирана шума китоака  на смеђим земљиштима 

2,60 100  130,0 50,0 3,9 1,5 3,0 

Девастирана шума китоака на земљиштима на лесу, силикатним стенама и кречоацима 

3,69 60 40 184,5 50,0 5,5 1,5 3,0 

Девастирана шума китоака  на смеђим земљиштима 

41,0 100  2529,7 61,7 77,9 1,9 3,1 

Укупнп за Заштиту земљишта И степена 

78,63 80 20 8589,0 109,2 229,1 2,9 2,7 

Укупнп за Шуме китоака 

284,8 80 20 51547,9 180,9 1287,3 4,5 2,5 
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Шума брезе и јасике 
Бреза и јасика се јављају кап пипнирски пратипци у нащим щумама и тп најшещће у маоим 
хпмпгеним групама ппврщине пд некпликп ари, сем на ппжарищтима и пгпљеним већим 
ппврщинама. У пвим щумама заступљена су сва три регенеративна пблика, а дпминирају 
изданашке састпјине. 
 
Щума брезе се јављају у следећим газдинским класама: 
 

10 320 411 Изданашка щума брезе и јасике на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 320 421 Изданашка щума брезе и јасике на разлишитим смеђим земљищтима 

10 321 421 Виспка щума брезе на разлишитим смеђим земљищтима 

10 322 411 Виспка мещпвита щума брезе  на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 322 421 Виспка мещпвита щума брезе  на разлишитим смеђим земљищтима 

10 323 311 Виспка щума јасике на смеђим земљищтима 

10 323 411 Виспка щума јасике на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 323 421 Виспка щума јасике на разлишитим смеђим земљищтима 

10 324 421 Виспка мещпвита щума јасике на разлишитим смеђим земљищтима 

10 327 421 Девастирана щума брезе на разлишитим смеђим земљищтима 

10 328 421 Девастирана щума јасике на разлишитим смеђим земљищтима 

26 322 421 Виспка мещпвита щума брезе на разлишитим смеђим земљищтима 

26 327 421 Девастирана щума брезе на разлишитим смеђим земљищтима 

26 328 421 Девастирана щума јасике на разлишитим смеђим земљищтима 

 
Пснпвни ппказатељи за щуме китоака дате су у табели Щ8. Пснпвна намена (припритетна 
функција) пвих щума је:  
 

 прпизвпдоа технишкпг дрвета на 50,44 ha,  
 защтита земљищта пд ерпзије на 2,00 ha.  

 

Табела Ш8. Оснпвни ппказатељи за шуме брезе и јасике 

P Врста дрвећа V iV  

(ha) Бреза Псталп m
3
/ m

3
/ha m

3
/ m

3
/ha Pi 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

Изданачка шума брезе и јасике на киселим смеђим и другим земљиштима 

0,72 60 40      

Изданачка шума брезе и јасике на различитим смеђим земљиштима 

0,80 70 30 40 50 1,36 1,7 3,4 

Виспка шума брезе на различитим смеђим земљиштима 

4,08 100  905,4 221,9 27,3 6,7 3,0 

Виспка мешпвита шума брезе  на киселим смеђим и другим земљиштима 

2,99 50 50      

Виспка мешпвита шума брезе  на различитим смеђим земљиштима 

8,96 50 50 1278,6 142,7 54,7 6,1 4,3 

Виспка шума јасике на смеђим земљиштима 

0,76        

Виспка шума јасике на киселим смеђим и другим земљиштима 
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5,92 50 50      

Виспка шума јасике на различитим смеђим земљиштима 

11,13 80 20 657,8 59,1 23,4 2,1 3,6 

Виспка мешпвита шума јасике на различитим смеђим земљиштима 

6,42 70 30 794,8 123,8 28,9 4,5 3,6 

Девастирана шума брезе на различитим смеђим земљиштима 

5,96 50 50 228,3 38,3 7,2 1,2 3,1 

Девастирана шума јасике на различитим смеђим земљиштима 

2,70 80 20 64,8 24,0 2,2 0,8 3,3 

Укупнп за Прпизвпдоу техничкпг дрвета 

50,44   3969,7 94,3 145,1 3,3 3,5 

Заштита земљишта I степена 

Виспка мешпвита шума брезе на различитим смеђим земљиштима 

0,72        

Девастирана шума брезе на различитим смеђим земљиштима 

1,11 50 50 33,3 30,0 1,11 1,0 3,33 

Девастирана шума јасике на различитим смеђим земљиштима 

0,21 100  4,2 20,0 0,1 0,7 3,5 

Укупнп за Заштиту земљишта I степена 

2,0   37,5 25 1,2 0,9 3,6 

Укупнп за шуме брезе и јасике 

52,44   4007,2 59,7 146,3 2,1 3,5 

 
 
Прпсешне вреднпсти запремине  изнпси 59,7 m3/ha и запреминскпг прираста 2,1 m3/ha. Пве 
щуме, у Србији, карактерищу ниске вреднпсти пснпвних прпизвпдних ппказатеља са прпсешнпм 
запреминпм пд 60 m3/ha и 2,8 m3/ha али су пне вище пд стаоа на ппдрушју Малпг Звпрника. Не 
треба занемарити знашај пвих щума у санираоу ппврщина ппд ерпзијпм, кап и у пквиру 
пипнирске улпге у ревитализацији деградираних станищта.  
 
Пснпвна врста дрвећа су бреза (0,63) и јасика (0,27) а присутан је јпщ цер и пстали тврди 
лищћари. 
 
Шума букве  
Највећи брпј типпва щума издвијенп је у букпвбим щумама. Буква се кап едификатпр јавља и у 
неким типпвима щума јеле и щума смрше. Букпве щуме су најраспрпстраоеније у Србији и 
ппкривају 660 000 ха или 29,3% укупне ппврщине.  
 
Щума букве јавља се у следећим газдинским класама: 
 

10 335 411 Виспка щума јавпра на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 351 411 Виспка (једнпдпбна) щума букве на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 351 421 Виспка (једнпдпбна) щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

10 352 411 Виспка (разнпдпбна) щума букве на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 352 421 Виспка (разнпдпбна) щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

10 353 411 Виспка щума букве, китоака, цера и граба на киселим смеђим и другим земљищтима 

10 353 412 Виспка щума букве, китоака, цера и граба на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
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земљищтима 

10 353 421 Виспка щума букве, китоака, цера и граба на разлишитим смеђим земљищтима 

10 354 421 Виспка щума букве, граба и липе на разлишитим смеђим земљищтима 

10 355 421 Виспка щума букве, црнпг граба и меције леске на разлишитим смеђим земљищтима 

10 356 421 Виспка щума букве са јавприма на разлишитим смеђим земљищтима 

10 360 421 Изданацка щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

10 362 421 Девастирана щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

10 362 421 Девастирана щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

18 362 421 Девастирана щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

20 354 421 Виспка щума букве, граба и липе на разлишитим смеђим земљищтима 

26 351 411 Виспка (једнпдпбна) щума букве на киселим смеђим и другим земљищтима 

26 351 421 Виспка (једнпдпбна) щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

26 352 421 Виспка (разнпдпбна) щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

26 353 421 Виспка щума букве, китоака, цера и граба на разлишитим смеђим земљищтима 

26 354 411 Виспка щума букве, граба и липе на киселим смеђим и другим земљищтима 

26 361 421 Изданацка мещпвита щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

26 362 412 
Девастирана щума букве на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
земљищтима 

26 362 421 Девастирана щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

66 362 411 Девастирана щума букве на киселим смеђим и другим земљищтима 

66 362 412 
Девастирана щума букве на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
земљищтима 

66 362 421 Девастирана щума букве на разлишитим смеђим земљищтима 

 
Заузимају ппврщину пд 3275,8 хектара или 67,5% укупнп пбрасле ппврщине. Пснпвна врста 
дрвећа је буква, а јављају се јпщ и граб, црни граб, цер, сладун, пстали тврди лищћари, црни бпр, 
трещоа, китоак, јасеика, бреза, крупнплисна липа, пстали меки лищћар и багрем. Већи или 
маои степен заступљенпсти пратећих врста указује на степен деградације пвих састпјина. 
Пснпвни ппдаци п щумама букве приказани су уа табели Щ9.  

 

Табела Ш8. Оснпвни ппказатељи за шуме букве 

P Врста дрвећа V iV  

(ha) Буква Псталп m
3
 m

3
/ha m

3
 m

3
/ha Pi 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

Виспка шума јавпра на киселим смеђим и другим земљиштима 

0,57 90 10 175,2 307,3 5,0 8,8 2,9 

Виспка (једнпдпбна) шума букве на киселим смеђим и другим земљиштима 

172,23 100  51203,9 297,3 1153,9 6,7 2,3 

Виспка (једнпдпбна) шума букве на различитим смеђим земљиштима 

943,76 90 10 282561,7 299,4 6511,9 6,9 2,3 

Виспка (разнпдпбна) шума букве на киселим смеђим и другим земљиштима 

77,54 100  23137,9 298,4 511,8 6,6 2,2 

Виспка (разнпдпбна) шума букве на различитим смеђим земљиштима 

1775,48 100  569218,9 320,6 12428,4 7,0 2,2 

Виспка шума букве, китоака, цера и граба на киселим смеђим и другим земљиштима 
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4,66 60 40 1442,3 309,5 34,0 7,3 2,4 

Виспка шума букве, китоака, цера и граба на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
земљиштима 

9,65 80 20 2792,7 289,4 65,6 6,8 2,3 

Виспка шума букве, китоака, цера и граба на различитим смеђим земљиштима 

69,20 80 20 18407,2 266,0 422,1 6,1 2,3 

10 354 421 

10,91 80 20 2534,4 232,3 58,9 5,4 2,3 

Виспка шума букве, црнпг граба и меције леске на различитим смеђим земљиштима 

1,20 70 30 96,5 80,4 2,8 2,3 2,9 

Виспка шума букве са јавприма на различитим смеђим земљиштима 

1,78 80 20 457,3 256,9 14,1 7,9 3,1 

Виспка шума букве са јавприма на различитим смеђим земљиштима 

8,41 100  1491,1 177,3 42,1 5,0 2,8 

Изданацка мешпвита шума букве на различитим смеђим земљиштима 

20,72 60,40  3934,7 189,9 122,2 5,9 3,1 

Девастирана шума букве на различитим смеђим земљиштима 

3,73 90 10 242,5 65,0 7,5 2,0 3,1 

Укупнп за pрпизвпдоу техничкпг дрвета 

3099,8   934558,4 242,1 21380,3 6,1 2,5 

Прпизвпдоа псталих прпизвпда 

Девастирана шума букве на различитим смеђим земљиштима 

1,40 100  70 50,0 2,1 1,5 3 

Укупнп за прпизвпдоу псталих прпизвпда 

1,40 100  70 50,0 2,1 1,5 3 

Заштита впда (впдпснабдеваоа) II степена 

Виспка шума букве, граба и липе на различитим смеђим земљиштима 

0,40 70 30 43,5 108,8 1,1 2,7 2,5 

Укупнп Заштита впда (впдпснабдеваоа) IIстепена 

0,40 70 30 43,5 108,8 1,1 2,7 2,5 

Заштита земљишта И степена 

Виспка (једнпдпбна) шума букве на киселим смеђим и другим земљиштима 

3,55 80 20 960,3 270,5 20,6 5,8 2,1 

Виспка (једнпдпбна) шума букве на различитим смеђим земљиштима 

86,61 100  20431,3 235,9 476,4 5,5 2,3 

Виспка (разнпдпбна) шума букве на различитим смеђим земљиштима 

221,21 100  72070,2 325,7 1570,6 7,1 2,2 

Виспка шума букве, китоака, цера и граба на различитим смеђим земљиштима 

3,76 90 10 701,6 186,6 17,3 4,6 2,5 

Виспка шума букве, граба и липе на киселим смеђим и другим земљиштима 

11,91 80 20 2510,6 210,8 61,9 5,2 2,5 

Изданацка мешпвита шума букве на различитим смеђим земљиштима 

7,64 60 40 953,5 124,8 32,1 4,2 3,4 

Девастирана шума букве на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
земљиштима 

0,50 70 30 35 70,0 0,7 1,4 2 

Девастирана шума букве на различитим смеђим земљиштима 

4,06 80 20 223,3 55,0 6,9 1,7 3,1 

Укупнп за заштиту земљишта И степена 
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118,0   97885,8 184,9 2186,5 4,4 2,4 

Стална заштитна шума (изван газдинскпг третмана) 

Девастирана шума букве на киселим смеђим и другим земљиштима 

8,63 70 30 776,7 90,0 15,5 1,8 2 

Девастирана шума букве на разлицитим смедјим и лесивираним смедјим 
земљиштима 

0,88 80 20 48,4 55,0 1,5 1,7 3,1 

Девастирана шума букве на различитим смеђим земљиштима 

48,08 100  3038,7 63,2 91,4 1,9 3,0 

Укупнп за Сталну заштитну шуму (изван газдинскпг третмана) 

57,59   3863,8 69,4 108,4 1,8 2,6 

Укупнп за Прпизвпдоу техничкпг дрвета 

3275,8   1036421,5 163,8 23677.4 3,75 2,3 

 

 
Вештачки ппдигнуте састпјине 

У табели Щ9 приказане су вреднпсти за вещташки ппдигнуте састпјине.  
 

Табела Ш9. Оснпвни ппказатељи за вештачки ппдигнуте састпјине 

P Врста дрвећа V iV  

(ha) Смрша Псталп m
3
 m

3
/ha m

3
 m

3
/ha Pi 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

10 470 411 - Вештачки ппдигнута састпјина смрче на киселим смеђим и другим земљиштима 

6,26 100  1449,8 231,6 55,7 8,9 3,8 

10 470 421 - Вештацки ппдигнута састпјина смрце на различитим смеђим земљиштима 

52,67 100  11482,1 218,0 463,5 8,8 4,0 

10 471 411 - Вештацки ппдигнута мешпвита састпјина смрце на киселим смеђим и другим земљиштима 

0,15 70 30 8,1 54,0 0,3 1,9 3,5 

10 471 421 - Вештацки ппдигнута мешпвита састпјина смрце на различитим смеђим земљиштима 

2,42 50 50 350,9 145,0 12,8 5,3 3,6 

10 472 421 - Вештацки ппдигнута састпјина јеле на различитим смеђим земљиштима 

0,50 100  148,1 296,2 4,6 9,2 3,1 

10 473 421 - Вештацки ппдигнута мешпвита састпјина јеле на различитим смеђим земљиштима 

0,65 40 60 136,7 210,3 4,0 6,2 2,9 

10 475 311 -  Вештачки ппдигнута састпјина црнпг бпра  

13,12  100  3017,6 230,0 102,3 7,8 3,4 

10 475 313 - Вештацки ппдигнута састпјина црнпг бпра 

7,86 100  2205,5 280,6 65,23 8,3 3,0 

10 475 412 - Вештацки ппдигнута састпјина црнпг бпра 

0,15 100  26,7 178,1 1,3 8,8 5,0 

10 475 421 - Вештацки ппдигнута састпјина црнпг бпра на различитим смеђим земљиштима 

84,51 100  20637,3 244,2 785,9 9,3 3,8 

10 476 412 - Вештацки ппдигнута мешпвита састпјина црнпг бпра 

2,76 40 60 472,8 171,3 21,0 7,6 4,4 

10 476 421 - Вештацки ппдигнута мешпвита састпјина црнпг бпра на различитим смеђим земљиштима 

9,62 80 20 2290,5 238,1 73,1 7,6 3,2 
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10 477 411 - Вештацки ппдигнута састпјина белпг бпра 

0,75 100       

10 477 421 - Вештацки ппдигнута састпјина белпг бпра на различитим смеђим земљиштима 

9,03 100  1055,6 116,9 54,2 6,0 5,1 

10 479 421 - Вештацки ппдигнута састпјина псталих цетинара на различитим смеђим земљиштима 

4,49 100  1047,5 233,3 44,5 9,9 4,2 

Вештацки ппдигнута састпјина псталих цетинара на различитим смеђим земљиштима 

2,65 60 40 563,9 212,8 37,6 14,2 6,7 

10 482 421 - Вештацки ппдигнута девастиране састпјина цетинара на различитим смеђим земљиштима 

12,27 90 10 500,6 40,8 17,2 1,4 3,4 

Укупнп за прпизвпдоу техничкпг дрвета 

209,9   45393,1 193,8 1743,2 7.0 3,6 

 

Табела Ш9-1. Оснпвни ппказатељи за вештачки ппдигнуте састпјине (наставак) 

P Врста дрвећа V iV  

(ha) Црни бпр Псталп m
3
 m

3
/ha  m

3
 m

3
/ha Pi 

Прпизвпдоа псталих прпизвпда 

18 475 313 - Вештацки ппдигнута састпјина црнпг бпра 

1,49 100  256,1 171,9 9,5 6,4 3,7 

18 482 311 - Вештацки ппдигнута девастиране састпјина цетинара 

0,29 80 20 13,1 45,0 0,5 1,8 4 

Укупнп за прпизвпдоу псталих прпизвпда 

1,8   269,2 108,5 10 4,1 3,7 

Заштита впда (впдпснабдеваоа) II степена 

20 470 421 - Вештацки ппдигнута састпјина смрце на различитим смеђим земљиштима 

1,21 100  212,4 175,5 9,4 7,8 4,4 

20 477 311- Вештацки ппдигнута састпјина белпг бпра 

3,12 90 10 194,1 62,2 9,4 3,0 4,8 

20 479 421- Вештацки ппдигнута састпјина псталих цетинара на различитим смеђим земљиштима 

0,96 100  345,0 359,4 14,4 15,0 4,2 

20 482 421- Вештацки ппдигнута девастиране састпјина цетинара на различитим смеђим земљиштима 

4,85 100  170,1 35,0 5,8 1,2 3,4 

Укупнп за Заштита впда (впдпснабдеваоа) ИИ степена 

13,7   1460 136,8 59,0 5,6 4,1 

 

Табела Ш9-2. Оснпвни ппказатељи за вештачки ппдигнуте састпјине (наставак) 

P Врста дрвећа V iV  

(ha) Пснпвна 
врста 

Псталп  m
3
 m

3
/ ha m

3
 m

3
/ ha Pi 

Заштита земљишта пд ерпзије 

26 477 311- Вештацки ппдигнута састпјина белпг бпра 

4,18 70 30 48,1 11,5 26,8 0,4 3,5 

26 482 411- Вештацки ппдигнута девастиране састпјина цетинара на киселим смеђим и другим 
земљиштима 

0,79  60 40 35,6 45,0 1,3 1,6 3,6 

26 482 421- Вештацки ппдигнута девастиране састпјина цетинара на различитим смеђим земљиштима 

42,07 100  1506,1 35,8 50,5 1,2 3,4 
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Укупнп за заштиту земљишта пд ерпзије 

47,0   1589,8 30,8 78,6 1,1 3,6 

 
 
Шума багрема 

Щуме багрема су заступљене на 141,06 хектара. Багрем представља вепма инванзивну врсту кпја 
угрпжава прирпдне екпсистеме на пвпм ппдрушју.  
 

Табела Ш10. Оснпвни ппказатељи за шуме багрема 

P Врста дрвећа V iV  

(ha) Багрем Псталп m
3
 m

3
/ha m

3
 m

3
/ha Pi 

Прпизвпдоа техничкпг дрвета 

10 325 421 

16,64 100       

10 326 421 

1,76 100       

        

10 469 421 

1,45 100  286,8 197,8 10,1 7,0  

Укупнп за прпизвпдоу техничкпг дрвета 

119,85   286,8 197,8 10,1 7,0 3,5 

Заштита впда (впдпснабдеваоа) II степена 

20 325 421 

0,41        

20 469 421 

8,36 100  1974,6 236,2 67,7 8,1 3,4 

20 480 321 

0,59 50 50 23,6 40,0 0,7 1,2 3,0 

Укупнп Заштита впда (впдпснабдеваоа) II степена 

9,36   1998,2 138,1 68,4 9,3 3,2 

Заштита земљишта I степена 

26 325 421 

11,85 100       

Укупнп шуме багрема 

141,06   2285 168,0 78,5 8,2 4,9 

 
 

2.2.4.9 ВЛАСНИШКА СТРУКТУРА 

Ппврщина щума и щумскпг земљищта у државнпм власнищтву на теритприји ппщтине Мали 
Звпрник изнпси 5.041,03 ha. Пд тпга щуме и щумскп земљищте заузимају 4.896,50 хектара или 
91,17%, а псталп земљищте заузима 147,23 ha или 8,83%.  

Щуме заузимају ппврщину пд 4.795,10 ha, а щумске културе (вещташки ппдигнуте састпјине 
старпсти дп 20 гпдина) заузимају ппврщину пд 60,77 ha, пднпснп укупнп пбрасла ппврщина у 
државнпм власнищтву изнпси 4.8555,87 ha.  
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Укупна непбрасла ппврщина у државнпм власнищтву изнпси 187,86 ha. Пд тпга 40,63 ha је 
щумскп земљищте кпје треба привести щумскпј култури (ппщумити), а 147,23 ha представља 
псталп земљищте (земљищте за пстале сврхе, неплпднп земљищте и заузећа).  

Ппврщина щума у приватнпм власнищтву на теритприји ппщтине Мали Звпрник изнпси 4.345,00 
ha.  

Укупна ппврщина щума и щумскпг земљищта на теритптији ппщтине Мали Звпрник изнпси 
9.386,03 ha. 
 

Табела ВС1. Власничка структура шуме и шумскпг земљишта у ппштини Мали Звпрник 

В
л

ас
н

и
ш

т

вп
 

СВЕГА Шуме и шумскп земљиште Псталп земљиште 

  Свега Щума Щумске 
културе 

Щумскп 
земљищте 

Свега Неплпднп За 
пст.сврхе 

Заузећа 

 ha ha ha ha ha ha ha ha ha 

Државнп 5041.03 4896.50 4795.10 60.77 40.63 147.23 123.57 20.96 2.70 

Приватнп 4345.00 4345.00 4345.00 - - - - - - 

Укупнп  9386.03 9241.50 9140.1 60.77 40.63 147.23 123.57 20.96 2.70 

 
 

 

Слика ВС1. Власничка структура шуме и шумскпг земљишта у ппштини Мали Звпрник 
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2.2.4.10 НЕ-ДРВНИ ЩУМСКИ РЕСУРСИ  

Щумски фпнд представља кпмплекснп прирпднп бпгатствп.Стпга оегпвп кприщћеое пбухвата 
щирпк спектар щумских прпизвпда и не свпди се јединп на щумске дрвне спртименте кпји 
несумљивп представљају оегпв највреднији прпизвпд. 

Кприщћеое щумскпг фпнда кпје је усмеренп јединп на дпбијаое дрвних спртимената 
представља екпнпмски губитак не самп за предузеће негп и за привреду у целини нарпшитп у 
ппљппривреди,индустрији и фармакплпгији. Дакле,вреднпст пвих прпизвпда не сме се 
ппсматрати самп са гледищта щумске привреде,већ привреде у целини. 
 
Кприщћеое псталих ресурса не сме бити на щтету правилнпг газдпваоа щумама,тј. не сме дпћи 
дп ппгпрщаоа земљищта и састпјина,пднпснп смаоеоа прихпда главних прпизвпда. Ппстпји 
шитав низ псталих щумских ресурса кпји се из щуме и щумскпг земљищта мпгу дпбијати и са 
успехпм валпризпвати. 

С пбзирпм на оихпвп ппреклп и упптребу,мпгуће их је груписати на пне: 

 кпје даје стаблп(кпра,смпла,спкпви,плута,лика,плпдпви,лисник); 
 кпји пптишу са ппврщина земљищта(стеља,паща,трава и сенп,лекпвитп и индустријскп 

биље, јагпде и гљиве); 
 прпизвпди кпји се дпбијају из сампг земљищта(тресет,камен,щљунак,песак и пстале 

неметалне минералне сирпвине). 
 
На пвпм ппдрушју, кап маое-вище и свугде,прпушаваоу и кприщћеоу прирпдних ресурса није се 
ппклаоала већа пажоа,те није ни билп пзбиљнијег прганизпванпг рада на оихпвпм сакупљаоу и 
преради.У 1979. гпдини, ЩГ ¨Бпраоа¨ је закљушила угпвпр п ппслпвнп-технишкпј сарадои са 
Институтпм за прпушаваое лекпвитпг биља ¨Др Јпсиф Паншић¨ из Бепграда у циљу 
прганизпваоа,сабираоа и гајеоа лекпвитпг и арпматишнпг биља и щумских плпдпва. На пснпву 
тпга изврщена су теренска истращиваоа и картираоа ареала дивљег лекпвитпг и арпматишнпг 
биља,щумских плпдпва и гљива.Пва истраживаоа су дата у виду елабпрата где су изнети 
резултати истраживаоа. 

Из истраживаоа се види да ппдрушје пбилује знашајним врстама лекпвитпг и арпматишнпг биља и 
щумских плпдпва кпји се кпристе у фармакплпгији и индустрији. 

Пцеоенп је да ппстпји вище врста псталих щумских ресурса шија мпгућнпст кприщћеоа ппстпји 
на пвпм ппдрушју. Навпдимп самп најзнашајније: 
 

 вргао(Boletus edulis) 
 лисишарка(Cantharellus cibarius) 
 смршак(Morchella esculenta) 
 рујница(Lactarius deliciosus) 
 рудоаша(Psalliata campestris) 
 млешница(Lactarius piperatus) 
 јагпда(Fragaria vesca) 
 купина(Rubus fruticosa) 
 глпг(Crataegus sp.) 
 зпва(Sambucus nigra) 
 клека(Juniperus communis) 
 бпрпвница(Vaccinium myrtyllus) 
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Мпгућнпст кприщћеоа наведених ресурса је маое-вище слишна у пквиру газдинских јединица. 
Предузеће се дп сада није бавилп сакупљаоем псталих щумских прпизвпда у сппственпј 
режији,већ извесним пткуппм ппјединих врста лекпвитпг биља,щумских плпдпва и пешурки. 
 
Пткуппм и пласманпм лекпвитпг биља на пвпм ппдрушју бави се предузеће „Агрпфлпрес” на 
принципу сертификпванпг НАССР прпграма. 
Експлпатација камена,щљунка и песка врщи се у складу са Правилникпм п даваоу у закуп и 
другим видпвима кприщћеоа щумскпг земљищта,а на бази Угпвпра п привременпм кприщћеоу-
закупу. 
 
Щумска паща кпја је несппјива са интензивним газдпваоем щумама и реализацијпм већине 
планираних струшних радпва намеоених пбнављаоу-регенерацији щума прирпдним путем,Закпн 
п щумама забраоује. 
 
Међутим,с пбзирпм на ппстпјаое непбраслих щумских ппврщина-ливада и пащоака кап и щума 
кпје се не пбнављају прирпдним путем,ппсебним пснпвама се предвиђа-планира евентуална 
местимишна мпгућнпст пппаще у щуми на пдређеним лпкалитетима. 
 
У ппследое време щумска паща је све маое и маое заступљена и ппстепенп скпрп пптпунп 
нестаје из државнпг ппседа пвпг ппдрушја. 
 

Ресурси шумских екпсистема 

Лекпвите врсте 
 
Истражене су лекпвите врсте ппдрушја Љувпвије и приказане у табели Л1. Укупнп је кпнстатпван 
122 врсте.  
 
У щумама црне јпве кпнстатпванп је присуствп 27 лекпвитих биљака. У пквиру прве категприје 
лекпвитпсти устанпвљене су 4 врсте. Врсте Crataegus monogyna, Hypericum perforatum i Achillea 
millefolium имају пгранишеоа у сакупљаоу и прпмету. Urtica dioica има знашаја у нарпднпј 
медицини. У трећпј категприји устанпвљенп је 9 врста. Врсте Ajuga reptans,  Glechoma hirsuta, 
Viola odorata i Rumex obtusifolius не налазе се у прпмету. Врсте Rubus idaeus, Prunus spinosa, 
Evonymus europaeus се налазе у прпмету. Ппд кпнтрплпм сакупљаоа су Geum urbanum i Potentilla 
erecta. У шетвртпј категприји лекпвитпсти утврђенп је 5 врста биљака. Врста Geum montanum i 
Carum carvije без пгранишеоа у ппгледу сакупљаоа. Врсте Fragaria vesca и Corylus avelanna налазе 
се ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета, дпк Oxalis acetosellaima знашај у нарпднпј медицини. У 
петпј категприји устанпвљенп је 9 врста. У прпмету су Filipendula ulmaria, Viburnum opulus i Alnus 
glutinosa. Ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета је Alchemila vulgaris. Пстале врсте немају већи 
екпнпмски знашај. 
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Табела Л1. Лекпвите врсте на ппдручју Малпг Звпрника 

Врста Категприја 

лекпвитпсти 

Статус А Б Ц Д Е Ф 

Achillea millefolium L. I наредба У прпмету +    +  

Betula pendula Roth. I наредба У прпмету  + + + + + 

Crataegus monogyna Jacq. I наредба У прпмету + + + + + + 

Dryopteris filix-mas (L.) Schot. I наредба У прпмету    +  + 

Hypericum perforatum L. I наредба У прпмету + + + + + + 

Juniperus communis L. I наредба У прпмету  + + + + + 

Melissa officinalis L. I наредба У прпмету     +   

Ononis spinosa L. I наредба У прпмету  +     

Platanthera bifolia (L.) Rchb. I         

Primula veris Huds. I наредба У прпмету  + + +  + 

Quercus petraea (Matt.) Lieb. I  У прпмету  +  + +  

Rosa dumetorum Thuill. I        + 

Sanicula europaea L. I наредба У прпмету    + + + 

Thymus serpyllum L. I наредба У прпмету  +     

Tilia cordata Mill. I наредба У прпмету  +  + +  

Urtica dioica L. I   +      

Vaccinium myrtillis L. I наредба У прпмету   + + + + 

Veratrum album L. I ЦК, уредба, 
наредба, 

ИУЦН крајое 
угрпжен и 

раоив 

Забраоенп   + + + + 

Agrimonia eupatoria L. II Наредба У прпмету     + + 

Plantago lanceolata L. II Наредба У прпмету     +  

Pulmonaria officinalis L. II Наредба У прпмету  +   + + 

Rumex acetosa L. II  У прпмету  +  +  + 

Sanguisorba minor Scop. II  У прпмету   +  +  

Solidago virga-aurea L. II Наредба У прпмету  + + + + + 

Veronica officinalis L. II  У прпмету  + + +   

Abies alba Mill. III  У прпмету       

Ajuga reptans L. III   + + + +  + 

Allium ursinum L. III Наредба У прпмету      + 

Antennaria dioica III     +    

Asarum europaeum L. III Наредба, 
сакупљаое 

ппвременп и 
неуједнашенп 

У прпмету  +  + + + 

Asperula odorata L. III Наредба, 
сакупљане 

ппвременп и 
неуједнашенп 

У прпмету      + 

Cornus mas L. III Наредба У прпмету     +  

Daphne blagayana Fray. III ЦЛ, 
сакупљаое 

стрпгп 
пгранишеенп 

У прпмету    +   

Daphne mezereum L. III  У прпмету    + + + 

Erica carnea L. III        + 
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Evonymus europaeus L. III  У прпмету +  +   + 

Fagus silvatica L. III  У прпмету  + + + + + 

Gentiana asclepiadea L. III Наредба У прпмету    +   

Geranium robertianum L. III Наредба У прпмету    +   

Geum urbanum L. III Наредба У прпмету +   +  + 

Glechoma hirsuta W.etK. III   +   + + + 

Helleborus odorus W.et K. III  У прпмету  +   + + 

Hepatica nobilis Mill. III       +  

Melittis melissophyllum L. III    +  +  + 

Polypodium vulgare L. III  У прпмету    +   

Populus tremula L. III    + + + + + 

Potentilla erecta (L.) Raucsh. III Наредба У прпмету + + + + + + 

Prunus spinosa L. III  У прпмету + + +  + + 

Rhamnus catharticus L. III  У прпмету     +  

Rubus idaeus L. III  У прпмету +    + + 

Rumex obtusifolius L. III   +      

Scrophularia nodosa L. III        + 

Sorbus domestica L. III  У прпмету      + 

Symphytum tuberosum L. III        + 

Telekia speciosa (Schr.) Baumg. III    +     

Veratrum nigrum L. III Наредба У прпмету       

Viola odorata L. III   +   +  + 

Acer platanoides L. IV        + 

Acer pseudoplatanus L. IV  У прпмету   + +   

Angelica sylvestris L. IV Наредба У прпмету       

Campanula glomerata L. IV  У прпмету      + 

Campanula trachelium L. IV     +   + 

Carum carvi L. IV  У прпмету +    +  

Corylus avelanna L. IV Наредба У прпмету + + + + + + 

Cytisus scoparius L. IV    +     

Digitalis ambigua Murr. IV Наредба У прпмету  +  +   

Digitalis ferruginea L. IV Наредба У прпмету      + 

Euphorbia amygdaloides L. IV    + + + + + 

Filipendula hexapetala L. IV  У прпмету  + +  + + 

Fragaria vesca L. IV Наредба У прпмету + + + + + + 

Galium verum L. IV Наредба У прпмету  + + +  + 

Geum montanum L. IV  У прпмету +     + 

Heracleum sphondylium L. IV       + + 

Hypericum hirsutum L. IV       +  

Oxalis acetosella L. IV         

Plantago major L. IV  У прпмету  +   +  

Plantago media L. IV  У прпмету    +   

Prunus avium IV    +  +  + 

Quercus cerris L. IV    +     

Ranunculus repens L. IV  У прпмету   +  + + 

Sorbus aucuparia L. IV  У прпмету    +  + 

Stachys officinalis (L.) Trev. IV    + + + +  

Teucrium chamaedrys L. IV Наредба У прпмету  + +  + + 
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Veronica chamaedrys L. IV Наредба У прпмету  +  + +  

Aegopodium podagraria L V    +  + + + 

Alchemila vulgaris L. V Наредба, 
сакупљаое 

реткп 

У прпмету + + + + + + 

Alnus glutinosa (L.) Gartn. V  У прпмету +      

Alnus incana (L.) Mnch. V   +      

Anemone nemorosa L. V    + +   + 

Centaruea jacea L. V     + +   

Daphne laureola L. V      +  + 

Doronicum columnae Ten. V      + + + 

Filipendula ulmaria (L.) Max. V  У прпмету +   +   

Frangula alnus Mill. V   +  + +  + 

Galium boreale L. V     +  +  

Galium vernum Scop. V    +  +   

Hieracium pilosella L. V    + +    

Inula helenium L. V Наредба У прпмету     +  

Lapsana communis L. V         

Lilium martagon L. V    + + +  + 

Lonicera caprifolium L. V      +   

Lotus corniculatus L. V      +   

Lysimachia nummularia L. V      + +  

Medicago falcata L. V       +  

Paris quadrifolia L. V   +   +  + 

Peucedanum carvifolia Vill. V      +   

Picea abies Kars. V  У прпмету   +   + 

Pimpinella saxifraga  L. V Наредба У прпмету     +  

Pinus silvestris L. V  У прпмету        

Potentilla recta L. V  У прпмету   + +   

Potentilla reptans L. V   +      

Primula acaulis (L.) Gr. V    +   + + 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn. V    + + +  + 

Ribes grossularia L. V       + + 

Salix capreae L. V    +  + + + 

Salix pentandra L. V       +  

Thalictrum aquilegifolium L. V      +  + 

Thalictrum minus L. V  У прпмету  +    + 

Trifolium pratense L. V      + +  

Trifolium repens L. V   +  +  +  

Trifolium rubens L. V    +     

Viburnum opulus L. V  У прпмету +    + + 

A. щума јпве; Б. щума китоака и цера, Ц. щума брезе; Д. щума јасике И брезе; Е. щума китоака 
и граба; Ф. щуме букве;  

 
У щумама китоака и цера кпнстатпванп је присуствп 46 лекпвитих врста. У пквиру прве категприје 
лекпвитпсти устанпвљенп је 9 врста. Све врсте се налазе у прпмету и имају пгранишеоа у 
сакупљаоу и прпмету. Из пве групе биљака јединп Quercus petraea не ппдлеже пгранишеоима у 
кплишини сакупљаоа. У другпј категприји лекпвитпсти кпнстатпване су 3. Све забележене врсте 
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се налазе у прпмету, а Румеx ацетпса није ппд закпнскпм кпнтрплпм. У трећпј категприји 
устанпвљенп је 9 врста. Врсте Ajuga reptans, Melittis melissophyllum, Populus tremula и Telekia 
speciosa се не налазе у прпмету и имају знашај у нарпднпј медицини. Врсте Fagus silvatica, 
Helleborus odorus, Prunus spinosa се налазе у прпмету. Ппд кпнтрплпм сакупљаоа су врсте Asarum 
europaeum и Potentila erecta. У шетвртпј категприји лекпвитпсти утврђенп је 13 врста биљака. 
Врста Plantago major је без пгранишеоа у ппгледу кплишине кпја се мпже сакупити са прирпдних 
станищта. Врсте Corylus avelanna, Digitalis ambigua, Fragaria vesca, Galium verum,  Teucrium 
chamaedrys и Veronica chamaedrysse налазе ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета, дпк врсте 
Cytisus scoparius, Euphorbia amygdaloides, Prunus avium, Quercus cerris и Stachys officinalis имају 
знашај у нарпднпј медицини. У петпј категприји устанпвљенп је 11 врста. Врста Thalictrum minusse 
налази у прпмету без пгранишеоа, Alhemila vulgaris је ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета, дпк 
пстале врсте немају већи екпнпмски знашај. 

У щумама брезе кпнстатпванп је присуствп 40 лекпвитих биљака. У пквиру прве категприје 
устанпвљенп је 7 врста биљака, дпк се пстале врсте из пве категприје се налазе ппд кпнтрплпм 
сакупљаоа и прпмета. У другпј категприји су кпнстатпване 3 врсте. Све забележене врсте налазе 
се у прпмету. Врста Solidago virga-aurea је ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета. У трећпј 
категприји устанпвљенп је 7 врста или 7.6%. Врсте Ajuga reptans, Antennaria dioica и Populus 
tremula не налазе се у прпмету и имају знашај у традиципналнпј нарпднпј медицини. Врсте 
Evonymus europaeus, Fagus silvatica, Prunus spinosa се налазе у прпмету. Ппд кпнтрплпм 
сакупљаоа, из пве категприје кпнстатпвана је и врста Potentila erecta за кпју је карактеристишнп 
ппвременп и неуједнашенп сакупљаое. У шетвртпј категприји утврђенп је 10 врста биљака. Врсте 
Acer pseudoplatanus, Filipendula hexapetala и Ranunculus repens су без закпнских пгранишеоа у 
ппгледу кплишине кпја се мпже сакупити са прирпдних станищта. Врсте Corylus avelanna, Fragaria 
vesca, Galium verum и Teucriumchamaedrys налазе се ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета. Врсте 
Campanula trachelium, Euphorbia amygdaloides и Stachys officinalis имају знашај у традиципналнпј 
нарпднпј медицини. У петпј категприји устанпвљенп је 12 врста или 11.4%. Врсте Picea abies и 
Potentilla recta налазе се у прпмету без пгранишеоа, Alhemila vulgaris је ппд кпнтрплпм 
сакупљаоа и прпмета, дпк пстале врсте немају већи екпнпмски знашај. 

У щумама јасике и брезе кпнстатпване су 53 лекпвите врсте.  

У првпј категприји устанпвљенп је 12 врста биљака. Quercus petraea се налази у прпмету без 
пгранишеоа у сакупљаоу. Пстале врсте имају закпнска пгранишеоа у кплишини кпја се мпже 
сакупити тпкпм гпдине. Vrsta Veratrum album се налази у Црвенпј коизи и оенп сакупљаое је 
забраоенп. 

У другпј категприји су кпнстатпване 3 врсте биљака. Све забележене врсте налазе се у прпмету, 
дпк је Solidago virga-aurea ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета.  
 
Трећпј категприји припада 14 врста. Врсте Ajuga reptans, Glechoma hirsuta, Melittis melissophyllum 
и Populus tremula не налазе се у прпмету. Врсте Daphne mezereum, Fagus silvatica, Polypodium 
vulgare су у прпмету. Следеће врсте из пве категприје лекпвитпсти су ппд кпнтрплпм сакупљаоа и 
прпмета: Gentiana asclepiadea, Geranium robertianum, Potentila erecta и Asarum europaeum, за кпју 
је карактеристишнп да је сакупљаое ппвременп и неуједнашенп. Daphne blagayana налази се на 
Црвенпј листи и оенп сакупљаое је стрпгп пгранишенп.  

У шетвртпј категприји лекпвитпсти утврђенп је 11 врста биљака. Врсте Acer pseudoplatanus, 
Plantago media и Sorbus aucuparia су без закпнских пгранишеоа у ппгледу кплишине кпја се мпже 
сакупити са прирпдних станищта. Врсте Corylus avelanna, Digitalis ambigua, Fragaria vesca, Galium 
verum и Veronica chamaedrys налазе се ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета. Врсте Euphorbia 
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amygdaloides, Prunus avium и Stachys officinalis имају знашај у традиципналнпј нарпднпј 
медицини.  

У петпј категприји устанпвљенп је 16 врста. Врсте Filipendula ulmaria и Potentilla rectase налазе у 
прпмету без пгранишеоа, Alhemila vulgaris је ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета, дпк пстале 
врсте немају већи екпнпмски знашај псим упптребе у нарпднпј медицини. 
У щумама китоака и граба кпнстатпванп је присуствп 54 лекпвитих врста.  

У пквиру прве категприје лекпвитпсти устанпвљенп је 10 врста. Све врсте се налазе у прпмету, а 
јединп Quercus petraea не ппдлеже пгранишеоима у кплишини сакупљаоа. Veratrumalbum се 
налази у Црвенпј коизи, детерминисан кап крајое угрпжен такспн и оегпвп сакупљаое је 
забраоенп.      

У другпј категприји лекпвитпсти кпнстатпванп је 5 врста. Све врсте су у прпмету, изузев 

Сангуиспрба минпр кпја није ппд ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета.  

У трећпј категприји устанпвљенп је 12 врста. Врсте Glechoma hirsuta, Hepatica nobilis и Populus 
tremula се не налазе у прпмету и имају знашај у нарпднпј медицини. Vrste Daphne mezereum, 
Fagus silvatica, Helleborus odorus, Prunus spinosa, Rhamnus catharticus и Rubusidaeus су у прпмету. 
Asarum europaeum, Cornus mas и Potentila erecta су ппд кпнтрплпм сакупљаоа.  

Шетвртпј категприји лекпвитпсти припада 12 врста биљака. Врсте Carum carvi, 
Filipendulahexapetala, Plantago major, Ranunculus repens су без пгранишеоа у ппгледу кплишине 
кпја се мпже сакупити са прирпдних станищта. Врсте Corylus avelanna,  Fragaria vesca, Teucrium 
chamaedrys и Veronica chamaedrysse налазе ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета. Врсте 
Euphorbia amygdaloides, Heracleum sphondylium и Stachys officinalis имају знашај у нарпднпј 
медицини.  

У петпј категприји устанпвљенп је 13 врста. Врсте Alhemila vulgaris, Inula helenium и Pimpinella 
saxifraga су ппд кпнтрплпм сакупљаоа и прпмета, дпк пстале врсте немају већи екпнпмски 
знашај. 

У щумама букве кпнстатпванп је 65 лекпвитих биљака. У пквиру прве категприје лекпвитпсти 
устанпвљенп је 10 врста, у другпј 4, у трећпј 20, у шетвртпј 15 и у петпј 16 врста.  

 

Впћкарице у шумским екпсистемима 

Впћкарице представљају пснпв нпрмалнпг функципнисаоа щумских екпсистема.  

У щуми црне јпве кпнстатпване су следеће врсте впћкарица: Crataegus monogyna, Rubus idaeus, 
Fragaria vesca, Frangula alnus, Rosa agrestis, Hypericum perforatum, Prunus spinosa и Prunus 
fruticosa.  
 
У щумама китоака и цера кпнстатпване су следеће врсте впћкарица: Corylus avelanna, Crataegus 
monogyna, Fragaria vesca, Juniperus communis, Pirus piraster, Prunus avium, Prunus spinosa, Rosa 
agrestis и Rubus canescens.  
 
Впћкарице у щумама брезе. С пбзирпм да су щуме брезе пипнирскпг карактера заједница није 
бпгата щумским впћкарицама, нарпшитп дрвенастим врстама впћкарица. Кпнстатпванп је 
присуствп жбунастих врста Crataegus monogyna, Juniperus communis, Vaccinium myrtillis, Frangula 
alnus, Rhamnus falax и Rosa arvensis, кап и присуствп врсте Fragaria vesca.  
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Щуме јасике и брезе релативнп су бпгате впћкарицама. Кпнстатпванп је присуствп следећих 
врста: Pirus piraster, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Juniperus communis, Vaccinium myrtillis, 
Sorbus aucuparia, Frangula alnus, Lonicera caprifolium, Rhamnus falax, Ribes alpinum и Fragaria vesca. 

У щумама китоака и граба кпнстатпване су следеће врсте впћкарица: Crataegus monogyna, 
Juniperus communis, Vaccinium myrtillis, Cornus mas, Rhamnus catharticus, Rubus idaeus, Fragaria 
vesca, Ribes grossularia, Cotoneaster integerrimus, Lonicera alpigena, Lonicera xylosteum и Rosa 
agrestis.   

У щумама букве кпнстатпване су следеће врсте впћкарица: Crataegus monogyna, 
Juniperuscommunis, Vaccinium myrtillis, Rubus idaeus, Sorbus domestica, Fragaria vesca, Sorbus 
aucuparia, Frangula alnus, Ribes grossularia, Cotoneaster tomentosa, Lonicera nigra, Lonicera 
xylosteum, Rhamnus falax, Ribes alpinum, Rosa arvensis, Rubus hirtus и Sorbus austriacus. 
 

Медпнпсне врсте 

У щумама црне јпве кпнстатпвана је 21 медпнпсна врста пд шега 2 дрвенасте, 9 жбунастих и 10 
зељастих. Средоа меднпст заједнице изнпси 2.95. Брпј медпнпсних биљака у цвету највећи је 
тпкпм маја, јуна и јула. 

У щумама китоака и цера кпнстатпване су 53 медпнпсне врсте, пд шега 8 дрвенастих, 12 
жбунастих и 33 зељасте. Средоа меднпст заједнице изнпси 3.07. Брпј медпнпсних биљака у 
цвету је најбрпјнији тпкпм маја, јуна и јула.   

У щумама брезе кпнстатпванп је 38 медпнпсних врста, пд шега 5 дрвенастих, 8 жбунастих и 25 
зељастих. Средоа меднпст заједнице изнпси 2.82. Брпј медпнпсних биљака у цвету је нбајвећи 
тпкпм маја, јуна и јула, щтп пбезбеђује дугптрајну пшелиоу пащу тпкпм летоих месеци. 

У щумама јасике и брезе забележенп су 53 медпнпсне врсте, пд шега 8 дрвенастих, 12 жбунастих 
и 33 зељасте. Средоа меднпст заједнице изнпси 2.96. Брпј медпнпсних биљака у цвету је 
најбрпјнији тпкпм јула, али је оихпва заступљенпст тпкпм маја, јуна, јула и августа пбезбеђују 
дугптратну пшелиоу пащу.   

У щумама китоака и граба кпнстатпванп је 58 медпнпсних врста, пд шега 8 дрвенастих, 18 
жбунастих и 32 зељасте. Средоа меднпст заједнице изнпси 3.00. Брпј медпнпсних биљака у 
цвету највећи је тпкпм маја, јуна и јула.  

 У щумама букве кпнстатпване су 63 медпнпсне врсте, пд шега 10 дрвенастих, 21 жбунаста и 32 
зељасте. Средоа меднпст заједнице изнпси 2.98.  
 

2.2.4.11 БИПДИВЕРЗИТЕТ 

Бипдиверзитет представља свеукупнпст гена, врста и екпсистема на Земљи (Стеванпвић В.,1995). 
Бпгатствп врста на некпм ппдрушју прпппрципналнп је разнпврснпсти станищта и 
микрпклиматских услпва кпји се на оему јављају. Виспк диверзитет биљних или живптиоских 
група на пдређеним станищтима указује на оихпву пшуванпст и биплпщку вреднпст. Биплпщки 
диверзитет варира у щирпким границама, какп лпкалнп, такп и на глпбалнпм нивпу. 

 
Србија пп екпсистемскпј, флпристишкпј и фаунистишкпј разнпврснпсти спада у центре 
бипдиверзитета у Еврппи. Пва биплпщка разнпврснпст вепма је неравнпмернп дистрибуирана и 
мпже знатнп да варира пд места дп места. 
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Индикатпри бипдиверзитета  

Пбзирпм да није мпгуће директнп утврдити бипдиверзитет некпг ппдрушја, истражујући сав живи 
свет кпји га насељава, птппшетп је са изналажеоем тзв. индикатпра бипдиверзитета, тј. пних 
мерљивих параметара, пднпснп група, кпје ће пмпгућити да се на пснпву ппдатака п оихпвпм 
бпгатству и распрпстраоеоу дпнесу пдређени закљушци п стаоу некпг станищта или саставу 
других група са кпјима су у теснпј вези (Грпзданпвић, Ранђелпвић, 2007). Пвп су најшещће групе 
прганизама кпје су дпбрп прпушене (такспнпмски, бипгепграфски, екплпщки) и у релативнп 
краткпм временскпм перипду реагују на прпмене у средини  изменпм свпг квалитативнпг, 
пднпснп квантитативнпг састава. 

Прпналазак адекватнпг индикатпра бипдиверзитета за свакп пдређенп ппдрушје зависиће какп 
пд ппстпјећих типпва станищта и ценптишких пднпса у екпсистему, такп и пд разлишитих врста 
утицаја кпји се мпгу јавити на пдређенпм ппдрушју. 
 
У Србији јпщ увек не ппстпји стандардизпван систем мпнитпринга врста. Ппдаци дпбијени и 
пбјављени у извещтајима заснпвани су на разлишитим прпграмима мпнитпринга индивидуалних 
врста или група врста, базирани углавнпм на наушним и истраживашким прпграмима, кап и 
прпграмима защтите. Један пд недпстатака је и хетерпгенпст временских серија у кпјима су 
врщена пва истраживаоа. Када се узме у пбзир да за већину група није пдређен стандардизпван 
нашин мпнитпринга прпмене брпјнпсти врста и пппулација, а да је сваким данпм антрпппгени 
притисак на пбласти пшуване прирпде све већи, прпналажеое адекватних индикатпра и метпда 
за прпцену квалитета живптне средине на пснпву диверзитета пдабраних индикатпрских група 
дпбија на знашају. 
 
За пптребе прпцене квалитета живптне средине за ппдрушје Малпг Звпрника на пснпву 
кпнстатпваних типпва станищта, ппстпјећих утицаја у пределу и дпсадащоег степена 
истраженпсти пдабране су следеће индикатпрске групе: гљиве, васкуларне биљке, инсекти (са 
ппсебним псвртпм на анализу фауне дневних лептира и карабида), впдпземци и гмизавци, птице 
и сисари.  
 
Битна улпга у ппгледу структуре бипценпзе припада биљкама кпје шине оену пснпву стварајући 
предуслпв за ппстанак хетерптрпфа. Биљке су важна кпмппнента бипдиверзитета и прва мета 
мнпгих притисака на разне типпве предела.  Псматраоа пппулација и брпјнпсти биљака имају 
пптенцијала да буду ефикасни индикатпри пдгпвпра разлишитих типпва предела на пдређене 
врсте  упптребе.  
 
Лептири (Insecta: lepidoptera) су преппзнати кап знашајни индикатпри квалитета живптне 
средине, збпг свпг брзпг и псетљивпг пдгпвпра и на маое измене свпг станищта или климе, кап и 
збпг репрезентативнпсти и пдражаваоа диверзитета и пдгпвпра других биљних и живптиоских 
група.   
 
Впдпземци и гмизавци (Amphibia & Reptilia) су живптиоска група пгранишенпг радијуса кретаоа и 
стпга реагују прпменпм свпје брпјнпсти и квантитативнпг састава и на насуптилније прпмене у 
пределу. Такпђе су вепма псетљиви на климатске прпмене, какп глпбалнпг, такп и лпкалнпг 
карактера. 
 
Сисари (Mammalia) заузимају виспкп местп у ланцима исхране у екпсистемима, имају щирпк 
радијус активнпсти у пределу и кап такви јаснп реагују на прпмене у станищтима кпја заузимају.  
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Мпнитпрингпм индикатпрских група дпбија се увид у стаое живптне средине и мпгу се 
предузети пдређене мере оене защтите и унапређеоа. Збпг слпжених пднпса између 
разлишитих индикатпрских група, оихпве ппузданпсти и кприщћенпг метпда анализе, избпр 
индикатпра бипдиверзитета некпг ппдрушја и дпбијени резултати се мпрају пажљивп 
интерпретирати. Свака пд пвих група реагује на специфишан нашин на прпмену квалитета 
станищта и прпмене у пппулацијама врста кпје га насељавају. 
 

Специјски диверзитет 

Диверзитет гљива 

Према велишини плпдпнпсних тела све гљиве се деле у две групе: макрпгљиве (плпдпнпсна тела 
су карппфпре и пешурке) и микрпгљиве. Макрпгљиве су у нарпду ппзнате кап пешурке. Гљиве 
(царствп Фунги), представљају важну карику у ланцу кружеоа материје и енергије у бипсфери. 
Специјализпване за исхрану биљним садржајем. Не ппседују хлпрпфил и нису у стаоу да 
сампсталнп врще фптпсинтезу, али су кпд оих  присутни разлишити ензими ппмпћу кпјих мпгу да 
разлажу целулпзу и лигнин. Све гљиве имају специфишне захтеве за хранпм, а самим тим и 
разлишите нашине какп дп ое дплазе и какп је кпристе. У зависнпсти пд екплпщке улпге гљиве се 
сврставају у три категприје: ссааппррооффииттее кпји се хране мртвим прганским материјама; ппааррааззииттее 
кпји живе и хране се на рашун живих прганизама и ссииммббииооннттее кпји живе у заједници са биљкама, 
дпбијајући пд оих пптребну прганску храну, а истпвременп их снабдевају впдпм и минералним 
материјама. Впду и минералне материје гљиве упијају из земљищта или дп оих дплазе 
разградопм прганских материја у земљищту. 

Разлишити типпви щума имају карактеристишну микпфлпру састављену пд паразитских и 
сапрпфитских врста гљива развијених на разлишитим ппдлпгама. У пднпсу на станищта све гљиве 
се мпгу ппделити у две групе: врсте кпје се јављају самп на пдређеним станищтима и једнпм типу 
щуме и гљиве кпје су кпсмппплити у пднпсу на тип щуме и јављају се у зависнпсти пд климатских 
прилика на свим станищтима, тј. свим типпвима щума. Метепрплпщке прилике (ппвпљна 
влажнпст и температура) ппшеткпм вегетаципнпг перипда утишу на ппјаву пешурака. Укпликп у тп 
дпба нема дпвпљнп влаге, а температура је ниска, плпдпнпсна тела се неће ппјавити у већпј 
кплишини без пбзира на ппвпљне услпве у каснијем перипду. (Лазарев, В., 2003) 

Гљиве кпје се кпристе у исхрани припадају аскпмицетним (ппдпдељак Ascomicotina) и 
базидипмицетним (ппдпдељак Basidiomicotina) прганизмима. Најзнашајније су гљиве из рпдпва 
Boletus (вргаои) и Cantharellus (лисишарке). Букпве и храстпве щуме, кап и културе бпрпва су 
станищта вргаоа и лисишарке.  

Врсте јестивих гљива на ппдрушју ппщтине Мали Звпрник приказане су у табели Б1. 

Врсте птрпвних гљива на ппдрушју ппщтине Мали Звпрник приказане су у табели Б2. 
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Табела Б1.  Фамилије и врсте јестивих гљива на ппдручју ппштине Малпг Звпрника 

Фамилија и врста                                                                                    Нарпднп име врста  

Фамилија: Amanitaceae  

Amanita cesarea -                                                                                      Благва, јајшара 

Фамилија: Boletaceae 

Boletus aereus -                                                                                          Црни вргао 
Boletus aestivalis sin. 
Boletus  reticularis-                                                                                    Мрежасти, прплећни вргао 
Boletus  appendiculatus                                                                            Щиљатпнпги, жути вргао 
Boletus  badius                                                                                           Кпстаоевка 
Boletus  edulis                                                                                             Летои, прави вргао 
Boletus  pinicola                                                                                         Бпрпв вргао 
Boletus  regius-                                                                                           Краљевка, благвић 
Suillus granulatus                                                                                       Бпрпв вргао 

 

Фамилија: Cantharellaceae 

Cantharellus cibarius var. brunescens                                                    Лисишарка 
Cantharellus cibarius var.umbrina-                                                         Лисишарка 
Cantharellus cibarius var. bicolor-                                                           Лисишарка 
Cantharellus lutescens                                                                              Жута лисишарка 

 

Фамилија: Morchellaceae 

Morchella esculenta                                                                                  Смршак  

Фамилија: Russulaceae 

Lactarius deliciosus                                                                                    Рујница 

Фамилија:Tricholomataceae 

Pleurotus ostreatus-                                                                                   Букпваша 
 

 

 

Табела Б2. Фамилије и врсте птрпвних гљива на ппдручју ппштине Малпг Звпрника 

Фамилија и врста                                                                    Нарпднп име врстe  

Фамилија: Agaricaceae   

Coprinus atramentarius                                                           Јајаста гнпјищтарка  
Inocybe patouillardi                                                                  Цепаша 

Фамилија: Amanitaceae  

Amanita muscaria                                                                     Мухара  
Amanita phaloides                                                                    Зелена пупавка 
Amanita rubescens                                                                   Бисерка 

 

Familija: Tricholomataceae 

Armillariella mellea         Медоаша 

Фамилија: Boletaceae 

Boletus luridus-                                                                          Кпвара  
Boletus comatus                                                                        Велика гнпјищтарка 
Tylopilus felleus                                                                          Жушни вргао 

 

Фамилија: Russulaceae 

Russula emetica                                                                          Бљувара                                                      
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Паразитска и сапрпфитска микпфлпра  

На ппдрушју Малпг Звпрникаутврђенп је присуствп већег брпја  паразитских и сапрпфитских 
гљива. Већина кпнстатпваних врста јавља се у састпјинама и семенпг и изданашкпг ппрекла. 
Јединп се гљиве прпузрпкпваши трулежи дрвета на стаблима изданашкпг ппрекла јављају мнпгп 
раније, дпк су стабла јпщ млада.  

 

Табела Б3. Паразитске и сапрпфитске гљиве на ппдручју ппштине Мали Звпрник 

Фамилија и врста                                             Штетнп делпваое 

Фамилија Dematiaceae 

Alternaria sp. Пспишавпст лищћа букве  

Cladosporium herbarum Пбпјенпст свеже ппсешенпг дрвета букве 

Cladosporium elegantulum Напада плпдпве букве 

Фамилија Gnomoniaceae 

Apiognomonia errabudata Пегавпст дуж нерава лищћа  букве 

Apiognomonia quercina Антракнпза лищћа и избпјака храста 

Фамилија Tricholomataceae 

Armillarelia mellea Бела трулеж у кпрену и приданку стабла разних лищћарских и шетинарских 
врста дрвећа 

Фамилија Moniliaceae 

Aspergillus clavatus Напада плпдпве букве 

Aspergillus fumigans Напада зелене плпдпве букве 

Aspergillus niger Напада плпдпве букве 

Botrytis cinerea Сива плесан и пплегаое ппника букве, сущеое избпјака и шетина смрше 

Фамилија Leotiaceae 

Cenangium acuum Двпгпдищое шетине у дпоем делу круне црнпг бпра 

Cenangium feruginosum На кпри, изазива сущеое грана и ппнекад целих стабала црнпг и белпг 
бпра 

Фамилија Melampsoraceae 

Chrysomyxa abietis Рђа шетина смрше 

Coleosporium sennecionis Рђа шетина белпг бпра 

Фамилија Ophiostomataceae 

Ceratocystis moniliformisi Трулп дрвп букве 

Ophiostoma roboris Трахепмикпза спрпвпдних судпва храста 

Фамилија Coniophoraceae 

Coniophora puteana Мрка призматишна трулеж букве 

Фамилија Valsaceae 

Cryptodiaporthe galericulata Суви избпјци букве 

Diaporthe fagi Кпра грана букве 

Фамилија Leptostromataceae 

Cytospora ambiens Сапрпфит на кпри сувих грана храста и букве 

Cytospora decipiens Кпра букве 

Cytospora friesii На трпгпдищоим шетинама црнпг бпра  

Cytospora intermedia На сувим гранама храста 

Fusicoccum noxium Некрптиране живе гране храста 

Fusicoccum quercinum Кпра сувих храстпва 

Фамилија Rhytismataceae 

Cyclaneusma minus Шетине старије пд две гпдине на белпм бпру 
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Cyclaneusma niveum Шетине старије пд две гпдине на црнпм бпру 

Lophodermium piceae Псипаое шетина  смрше 

Lophodermium pinastri На  двпгпдищоим шетинама, на стаблу и у стељи црнпг и белпг бпра 

Lophodermium seditiosum Шетине у другпј гпдини црнпг и белпг бпра 

Lirula macrospora Шетине старије пд једне гпдине на смрши 

Фамилија Polyporaceae 

Daedalea quercina Мрка, призматишна трулеж у живим стаблима и грађи храста 

Pleurotus ostreatus Бела пегава трулеж храста 

Fomes fomentarius Бела пегава трулеж букве и храста 

Laetiporus sulfureus Мрка, призматишна трулеж храста и букве 

Polyporus squamosus Бела призматишна трулеж букве 

Trametes hirsuta Прпзуклпст и бела трулеж букве 

Trametes versicolor Бела трулеж букве 

Фамилија Diatrypaceae 

Diatrype disciliformis Изумрле гране храста и црнпг бпра 

Hypoxylon confluens На трулпм дрвету храста 

Hypoxylon deustum Бела трулеж у пснпви дубећих стабала букве 

Hypoxylon udum На трулпм дрвету храста 

Diatrypela quercinum На сувим гранама храста 

Фамилија Fistulinaceae 

Fistulina hepatica  Мрка, призматишна трулеж у приданку храста 

Ganoderma applanatum Бела трулеж у пснпви дубећих стабала букве  

Ganoderma lucidum Бела трулеж кпрена храста 

Фамилија Tuberculariaceae 

Fusarium spp. Трулеж буквице, пплегаое ппника мнпгих шетинарских и лищћарских врста 

Фамилија Polystigmataceae 

Glomerella cingulata Дуж нерава листа храста 

Фамилија Pleosporaceae 

Herpotrichia nigra Црна паушинавпст шетина смрше 

Фамилија Dermataceae 

Gremmeniella abietina На кпри. Изазива сущеое грана црнпг бпра 

Фамилија Strophariaceae 

Hyphaloma fasciculare Трулеж кпрена храста 

Фамилија Erysiphaceae 

Microsphaera alphitoides Пепелница на листпвима храста и букве 

Phyllactinia corylea Пепелница на листу букве 

Фамилија Dothideaceae 

Mycosphaerella fagi Трулп лищће букве 

Mycosphaerella punctiformis Псущенп лищће букве 

Scirrhia pini Шетине црнпг и белпг бпра старије пд 10 месеци 

Фамилија Hypocreaceae 

Nectria cinnabarina Некрпза кпре и сущеое храста 

Nectria coccinea Некрпза кпре и сущеое стабала букве 

Nectria ditissima Рак ране на стаблима букве 

Nectria galligena Рак ране на стаблима букве 

Фамилија Strophariaceae 

Pholiota adiposa Бела пегава трулеж, лажнп срце букве 

Фамилија Pythiaceae 

Phytophtora cactorum Трулеж клице, пплегаое ппника разних врста лищћара и шетинара 
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Фамилија Schizophyllaceae 

Schizophyllum commune Прпзуклпст и бела трулеж букве 

Фамилија Stereaceae 

Stereum frustulosum Мрка трулеж сршике храста 

Stereum hirsutum Белпжута трулеж храста и букве 

Фамилија Taphrinaceaea 

Taphrina coerulescens Клпбушавпст лищћа храста 

Фамилија Sphaerioidaceae 

Sphaeropsis sapinea Избпјци из текуће вегетације и на щищаркама црнпг и белпг бпра 

Rhizosphaera kalkoffii Псипаое шетина смрше 

Фамилија Excipulaceae 

Sclerophoma pithyophila Шетине младих избпјака црнпг и белпг бпра пщтећених мразпм, сущпм 

Фамилија Xylariaceae 

Xylaria carpophyla Развија се ппалим купулама букве 

Фамилија Phacidiaceae 

Phacidium infestans На свим шетинама белпг бпра кпје су ппкривене снегпм у тпку зиме 

 

Све кпнстатпване врсте гљива према знашају мпгу се ппделити у некпликп група. У групи  врста 
кпје се развијају кап паразити и дпвпде дп екпнпмских щтета на купулама, плпдпвима и младим 
биљкама најзнашајније су Apiognomonia errabudata (Rob. ex Desm.), кпја представља прпблем на 
младим биљкама у расаднику и Phytophtora cactorum (L. et C.), кпја прпузрпкује трулеж клице и 
пплегаое ппника младих биљака. Мпже да представља пзбиљан прпблем у изданашким щумама, 
јер спрешава пбнављаое стабала прекп семена и самим тим птежава кпнверзију изданашких 
щума у вищи узгпјни пблик (Карачић, Милијащевић, 2004). 
 
Међу гљивама кпје се развијају на лищћу и кпри букве најзнашајније су Apiognomonia errabudata 
(Rob. ex Desm.), Nectria ditissima Tul. кпја изазива птвпрене рак ране на стаблима, Nectria coccinea 
(Pers. ex Fr.) кпја прпузрпкује некрпзу кпре и дпвпди дп сущеоа стабала. Све мере бпрбе прптив 
бплести кпре букве сврставају се у три категприје: биплпщке (кприщћеое предатпра и 
суперпаразита), узгпјне (уклаоаое пбплелих стабала у првпј фази развпја бплести) и хемијске 
(кприщћеое пестицида) (Карачић и сар., 2005).  
 
Кпнстатпване гљиве прпузрпкпваши пбпјенпсти и трулежи букпвпг дрвета сврстане су у три 
категприје. У првпј групи налазе су: Armillariella mellea, Fomes fomentarius, Ganoderma 
applanatum, Hypoxylon deustum, Pleurotus ostreatus, Polyporus squamosus и Trametes hirsuta. Пве 
гљиве се развијају на дубећим стаблима, а настављају свпју активнпст и ппсле пбараоа стабала. 
Ппседују виспк степен деструкције, а све су  прпузрпкпваши беле трулежи тј. разграђују пре свега 
лигнин, а у маоем степену целулпзу и хемицелулпзу. У другпј групи су гљиве кпје изазивају 
нещтп слабији степен деструкције, али се затп јављају кап примарне врсте на стаблима са упалпм 
кпре или на свеже ппсешенпм дрвету. Типишни представници пве групе су Hypoxylon sp., 
Laetiporus sulphuerus, Stereum sp., Schizophyllum commune и Trametes versicolor. У трећпј групи су 
гљиве кпје се јављају на већ трулпм дрвету и дпвпде дп оегпве пптпуне разградое и прппадаоа. 
Буква спада у врсте кпје немају сршевину, међутим на стаблима у већпј старпсти јавља се тзв. 
лажнп (црвенп) срце. Пва ппјава се сматра манпм букпвпг дрвета. Није утврђена пптпуна пснпва 
настанка пве ппјаве, већ су кпнстатпване гљиве кпје се најшещће изплују из делпва дрвенпг ткива 
кпје је захваћенп, а тп су Pholiota adiposa и Hypoxylon deustum (Карачић, 1981). 
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Буква је јакп псетљива на напад разлишитих микрппрганизама, а међу оима највећи знашај имају 
паразитске и сапрпфитске гљиве. Са старпщћу стабала ппвећава се удеп стабала нападнут 
гљивама прпузрпкпвашима трулежи дрвета (Карачић, Милијащевић, 2002).  
 
Истраживаоа су ппказала да се неке гљиве скпрп пп правилу јављају на стаблима изданашкпг 
ппрекла, а друге на стаблима семенпг ппрекла. Гљива Nectria ditissima се јавља на младим 
стаблима изданашкпг ппрекла (Лазарев, 1985), а гљива Nectria galligena је присутна, углавнпм на 
стаблима семенпг ппрекла у виспким щумама букве. Гљиве Pleurotus ostreatus, Polyporus 
squamosus, Laetiporus sulphuerus ређе се јављају у изданашким щумама букве, дпк су у виспким 
щумама међу најзнашајнијим деструктприма букпвпг дрвета.  
 
Фитпсанитетске мере кпје се спрпвпде у щумама имају највище утицаја на ппщте здравственп 
стаое, щтп се касније пдражава на стаое трупаца на щумским и пиланским стпварищтима. 
Пдгпварајућим превентивним мерама - редпвним сешама, пдржаваоем склппа, спрешаваоем 
пзлеђиваоа стабала приликпм сеше и извпза, уклаоаоем лежавине и шищћеоем паоева извпр 
зараза се свпди на најмаоу меру или елиминище, шиме се здравственп стаое свих врста 
ппправља. 
 
Кпнстатпван је велики брпј врсте гљива кпје се према знашају мпгу ппделити у некпликп група. На 
лищћу су евидентиране 4 врсте гљива, најзнашајнија пд оих је Microsphaera alphitoides 
(Гплубпвић-Ћургуз, 2000). 
 
На кпртикалнпм ткиву евидентиранп је 15 врста гљива, кпје су углавнпм сапрпфити или слаби 
паразити. Најприсутнија гљива је Colpoma quercinum. 
 
Најзнашајнија паразитска гљива је Опхипстпма рпбприс кпја изазива зашепљеое спрпвпдних 
судпва (трахепмикпзу) и дпвпди дп сущеоа стабала (Гплубпвић-Ћургуз, Карачић, 2000). 
Пд изазиваша мрке трулежи најзаступљеније су Fistulina hepatica, Stereum frustulosum Fr., 
Daedalea quercina Pers., Laetiporus sulfureus (Bull.) Murrill. Пд изазиваша беле трулежи 
најзаступљеније су Ganoderma lucidum (Leyss) Karst. и Fomes fomentarius  
На кпрену  су евидентиране гљиве Armillaria mellea (Vahl. ex Fr.) Karst. i Hyphaloma fasciculare 
(Huds. ex Fr.).  
 
На ппдрушју Малпг Звпрника у културама се јављају дпмаће врсте: црни бпр Pinus nigra Arn., beli 
bor Pinus sylvestris, смрша Picea abies и интрпдукпвана врста дуглазије Pseudotsuga menziesii, 
borovac i ariš. Ппстпји вище фактпра кпји угрпжавају нпрмалан развпј пвих култура. Абиптишки 
фактпри, кап щтп су аерпзагађеое, третираое хербицидима, виспке температуре, суща, зимски 
мразеви и другп мпгу дпвести дп делимишнпг или пптпунпг прппадаоа култура. Међутим, мнпгп 
знашајнији су неппвпљни биптишки шинипци, а међу оима свакакп да највећи знашај имају 
бплести и щтетпшине. 

 
Све гљиве кпје са развијају на стаблима црнпг бпра ппдељене су у три групе. У прву групу спадају 
Scirrhia pini, Sphaeropsis sapinea и у неким слушајевима Cenangium feruginosum, тј. пни паразити 
кпји представљају практишан прпблем при ппдизаоу култура црнпг бпра. 

 
У другу групу гљива, према знашају за културе црнпг бпра, спадају Armillariela mellea, 
Lophodermium seditiosum, Sclerophoma pithyophila и у неким слушајевима Cyclaneusma niveum.  
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У трећу групу спадају гљиве кпје насељавају већ некрптиране шетине или кпру или се јављају 
ппсле псипаоа шетина, где имају пдређени знашај у оихпвпј даљпј разградои и хумификацији.  
Пд свих гљива кпнстатпваних у културама белпг бпра највећи знашај има гљива Heterobasidion 
annosum. Нарпшитп су угрпжене културе ппдигнуте на алкалним и пескпвитим земљищтима. Пд 
других врста гљива нещтп већи знашај имају Lophodermium seditiosum, Sphaeropsis sapinea i 
Cenangium feruginosum.  

 
Пстале гљиве, најшещће се реткп јављају или су маое агресивни патпгени (секундарни или 
терцијарни) кпји немају већи знашај у културама белпг бпра.  
 
Кпнстатпвана је и знашајна паразитска микпфлпра у културама смрше. На ппјединим 
лпкалитетима кпнстатпвана су и сущеоа у културама. Ипак генерални закљушак је да пви 
патпгени за сада не угрпжавају ппстанак култура смрше (Карачић, 1990). 
 

Флпра 
 
На ппдрушју Малпг Звпрника устанпвљенп је присуствп 840 такспна (врста и ппдврста), 
заступљених у 304 рпда, 79 фамилија, 49 реда и 5 класа.  
 
Из ппписа васкуларне флпре мпже се закљушити да је : 

 пдељак Pteridophyta (папратоаше) заступљен је са 20 такспна (врста и ппдврста), 
сврстаних у 12 рпдпва, 8 фамилија, 3 реда и 2 класе. 

 пдељак Gymnospermae (гплпсемеоаше) заступљен са 5 такспна, разврстаних у 3 рпда, 2  
фамилије и 1 ред.  

 пдељак Angyospermae (скривенпсемеоаше) присутан је са 815 такспна, 289 рпда, 69 
фамилија и 45 редпва. У пквиру Ангyпспермае класа Дицптyледпнес је заступљена са  679  
такспна,  235 рпда, 54 фамилије и 38. реда, а класа Мпнпцптyледпнес са 136 такспна,  54 
рпда, 8 фамилија и 7 редпва.  

 
Прпцентуалнп ппсматранп, папратоаше су заступљене са 2.32 %, гплпсеменице са 0.57% и 
скривенпсеменице са 97.10%  (дикптиле са 79.84 %, мпнпкптиле са 20.16 %). Пви ппдаци указују 
на апсплутну дпминацију скривенпсеменица, пднпснп дикптила.  
 
У време леденпг дпба све пве врсте налазиле су спас на ппдрушју Балканскпг пплупстрва, 
пбпгаћујући флпристишку ризницу ппдрушја. За деп биљака пвп ппдрушје је представљалп нпви 
центар щиреоа на нпве прпстпре, без пбзира да ли су се на оима насељавале пп први пут или су 
се враћале ка старим станищтима кпје су у тпку драматишних климатских прпмена биле 
принуђене да  напусте. У међувремену су се кпд мнпгих биљака дещавале и ситне адаптивне 
прпмене шиме се јпщ вище услпжоава флпристишка слика ппдрушја Малпг Звпрника. Тп су врсте: 

 
Achillea milefilium subsp. Collina 
Alchemilla hybrida (L.) Mill. subsp. Flabellate 
Alchemilla vulgaris L. subsp. Silvestris 
Bromus erectus Huds. ssp. Fibrosum 
Centaurea jacea L. ssp. Banatica 
Centaurea jacea L. ssp. Pannonica 
Centaurea phrygia L. subsp. Stenolepis 
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Centaurea stoebe L. ssp. Micranthos 
Dianthus barbatus L. subsp. Liburnicum 
Dianthus ferrugineus ssp. liburnicum (Bartl.) Tutin 
Euphorbia platyphyllos L. ssp. Platyphyllos 
Knautia midzorensis Form var. pancicii 
Plantago media subsp. urvelliana Rapin. 
Polygala major Jacq. f. Azurea 
Silene roemeri Friv. subsp. Sendtneri 
Thymus glabrescens ssp. Degenianus 
Thymus pulegioides ssp. Montanus 
Thymus pulegioides subvar. silvestris 
Verbascum chaixii Vill.ssp. austriacum Schott 
Vicia cracca L. var. linearis. Peterm. 
Viola canina L. subsp. montana 
 

Ендемична флпра 

На прпстпру ппщтине Мали Звпрник утврђенп је присуствп 15 ендемишних врста: 
 

Centaurea phrygia  
Centaurea trinieafolia 
Centurea rupestris 
Cirsium heterophyllum 
Dianthus petraeus 
Digitalis laevigata 
Digitalis viridiflora 
Eryngium palmatum 
Hieracium bauhini 
Knautia csikii 
Knautia sarajevensis 
Melampyrum hoermannianum 
Scabiosa triniaefolia 
Verbascum adamovicii 
Viola elengatula Schott. 
 
Ппред лпкалних, регистрпвани су и ендемити щирег распрпстраоеоа, кап и ендемишне фпрме и 
варијетети кпји указују на интензиван прпцес непспецијације. Регистрпван је и субендемишни 
такспни дпдатнп пбпгаћују флпристишки прпстпр Малпг Звпрника. Scabiosa leucophylla је 
субендемишна врста пвпх прпстпра. 

 

Реликтна флпра 
 
На ппдрушју Малпг Звпрника кпнстатпванп је присуствп реликтних такспна, при шему су 
најзаступљенији терцијерни и глацијални реликти. Терцијерни реликти су пстатак древне, 
аутпхтпне, термпфилне флпре терцијера. Кап кпнтинуитет прпмедитерана, успели су да преживе 
1.500.000 гпдина владавине великпг леденпг дпба у заклпоеним клисурама и каопнима на 
делпвима кпји нису били ппд наслагама леда.  
На ппдрушју Малпг Звпрника кпнстатпвани су следећи терцијерни реликти:  
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Acer heldreichii Orph. 
Aremonia agrimonoides (L.) DC 
Asarum europaeum L. 
Carpinus betulus L. 
Carpinus orientalis Mill. 
Edraiantus graminifolius (L.) DC 
Erytronium dens-canis L. 
Ilex aquifolia L. 
Isopyrum thalictroides L. 
Juglans regia L. 
Maianthemum bifolium (L.) Schm. 
Ostrya carpinifolia Scop. 
Ranunculus serbicus Vis. 
Rhamnus falax Boiss. 
Scabiosa leucophylla Borb. 
 
На најистуренијим и најсурпвијим гребенима дпминирају глацијални реликти кпји су сппна са 
флпрпм леденпг дпба. Шине их врсте избегле из арктишкп-алпијских предела Еврпазије, кап и 
врсте настале у прпцесу непспецијације, нарпшитп изражене у време глацијације када је и 
најмаоа генетишка прпмена пмпгућавала ппстанак врсте. Међу пвим такспнима издвајају се 
Carex limosa L. и Eriophorum latifolium Hoppe. Шинећи директну флпрпгенетску везу са 
терцијерним и глацијалним дещаваоима, реликтна флпра, кпја је и највећим делпм и ендемскпг 
карактера, дпдатнп пбпгаћује бипдиверзитет ппдрушја.  

 
Наципналнп и међунарпднп значајне врсте васкуларне флпре 

Категприја угрпженпсти ппјединих биљних врста пдређена је према Међунарпднпм савезу за 
защтиту прирпде и прирпдних дпбара (IUCN): 
 

Ex – (Extinct) – нестала врста – врсте кпје нису нађене. 
E – (Endanger) – јакп угрпжена врста – врсте кпје су тпликп угрпжене да мпгу лакп нестати 

или изумрети акп се неппвпљни фактпри наставе. 
V – (Vulnerable) – угрпжена или раоива врста – врсте кпје живе на таквим станищтима на 

кпјима је екплпщка равнптежа псетљива. Наставак негативних утицаја на станищте неминпвнп 
дпвпди врсту у категприју Е. 

R - (Rare) – ретка или пптенцијалнп угрпжена врста - ретке или малпбрпјне врсте кпје нису 
неппсреднп угрпжене, али су са малим ареалпм (ендемишне и реликтне врсте). 

K – (Insufficiently Known) – врсте кпје припадају једнпј пд категприја угрпженпсти, али 
ппстпји малп ппдатака за сигурну класификацију. 
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Табела В.4. - Преглед врста васкуларне флпре Малпг Звпрника пд међунарпднпг и 
наципналнпг значаја 

Врста IUCN Ендемит 

Acer heldreichii Orph. V TR 

Asarum europaeum L. R TR 

Carex limosa L. R GR 

Carpinus betulus L. R TR 

Carpinus orientalis Mill. R TR 

Centaurea phrygia L. R E9 

Centurea rupestris L. R End 

Cephalanthera longifolia (Huds.) Frit. R  

Cephalanthera rubra (L.) L.C.M.Richard R  

Cirsium heterophyllum R End 

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo R  

Dactylorhiza maculata (L.) Soo R  

Dactylorhiza sambucina (L.) Soo R  

Dianthus petraeus W.etK. R E1,E25 

Digitalis laevigata W. et K. R  

Digitalis viridiflora R E15 

Edraiantus graminifolius (L.) DC R TR 

Eriophorum latifolium Hoppe. R GR 

Erygnium palmatum Vis.et. Panč. R E15 

Erytronium dens-canis L. R TR 

Galium kitaibelianum Roem. Et Schult. R E32 

Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. nt  

Gymnadenia odoratissima (L.) Rich. V  

Helleborus multifidus Vis. nt  

Hieracium bauhini Schult. R E15 

Ilex aquifolia L. R TR 

Isopyrum thalictroides L. R TR 

Juglans regia L. R TR 

Knautia csikii Jav.et Szabo R E29 

Knautia dinarica (Murb.) Borb. R END 

Knautia sarajevensis (G.Beck.) Szabo. R E26 

Listera cordata (L.) R.Br. R  

Listera ovata (L.) R.Br. R  

Melampyrum heracleoticum Boiss&Orph. R E10 

Melampyrum hoermannianum Maly. R E9 

Neottia nidis avis (L.) Rich. nt  

Nigritella nigra (L.) Rchb. nt  

Orchis coriophora L. R  

Orchis militaris L. V  

Orchis morio L. nt  

Orchis pallens L. nt  

Orchis purpurea Huds. R  

Orchis simia Lam. R  

Orhis tridentata Scop. R  

Ostrya carpinifolia Scop. R TR 
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Platanthera bifolia (L.) Rchb. R  

Ranunculus serbicus Vis. R TR 

Rhamnus falax Boiss. R TR 

Scabiosa leucophylla Borb. R TR,SE 

Scabiosa triniaefolia Frev. R E16 

Traunsteinera globosa L. Rchb. R  

Trolius europaeus L. R TR 

Verbascum adamovicii Vel. R E1 

 
Prema IUCN kategorizaciji ugroženosti konsatovano je 76 vrsta i to:  
 

 ретке или пптенцијалнп угрпжене врсте (R) – 44 
 угрпжене или раоиве врсте (V) – 3 
 Скпрп угрпжене (nt) – 6 

 

Инсекти  

Стаое истраженпсти фауне инсеката знашајнп варира, пре свега у зависнпсти пд релативнпг 
бпгатства регипналне фауне, кап и степена развпја пдгпварајућих наушних дисциплина, пднпснп 
дпстигнутпг цивилизацијскпг нивпа свакпг кпнкретнпг ппдрушја. 

Елементарна истраженпст неке фауне ппдразумева ппстпјаое, у билп кпјпј публикпванпј фпрми, 
релевантнпг списка ппузданп утврђених врста, кпји не пдступа знашајнп пд реалнп пшекиванпг (у 
пднпсу на распплпживе ппдатке п фауни щирег регипна и пкплних теритприја). Када се пвај 
принцип примени на стаое истраженпсти инсеката у Србији, мпже се извести закљушак да је 
маое пд 20% група (ранга ппрпдице) дп сада на задпвпљавајућем нивпу фаунистишки пбрађенп, 
дпк су распплпживи ппдаци п мнпгим групама сасвим пскудни. За већину прпушаваних група 
инсеката литературни ппдаци су публикпвани у виду маоег или већег брпја фаунистишких 
прилпга кпји се пднпсе на ппједина, углавнпм ужа ппдрушја, уз ппзиваое на старије литературне 
извпре разлишитпг пбима и квалитета. На пснпву такп хетерпгених извпра мпгуће је самп врлп 
приближнп сагледаваое бпгатстава ентпмпфауне нащих ппдрушја. 
 
У саставу наще ентпмпфауне ушествује велики прпценат щире распрпстраоених еврппских врста, 
разлишити елементи пкплних јужних и истпшних фаунистишки гранишних (прелазних) теритприја, 
али и брпјни представници лпкалнпг распрпстраоеоа. У пднпсу на целпкупни састав 
ентпмпфауне, оенпм бпгатству и такспнпмскпј разнпврснпсти у квантитативнп већпј мери 
дппринпсе прве две категприје елемената, щтп је у вези са прпсешнп релативнп великпм 
вагилнпщћу и еуривалентнпщћу представника већине група инсеката. 
 
Карактеристишан пешат разнпврснпсти наще ентпмпфауне дају јужни/југпистпшни фаунистишки 
елементи, укљушујући и низ термпфилних група, кпд кпјих мнпги представници управп на пвпм 
ппдрушју дпстижу свпје северне и/или западне границе ареала. 
 
Иакп дпста истраживана, мнпга ппдрушја Србије су пстала гптпвп неппзната. Једнп пд оих је и 
щире ппдрушје Малпг Звпрника. 
 
У целини гледанп, прецизни ппдаци п ентпмпфауни нащих крајева у ближпј или даљпј 
прпщлпсти (са малим изузецима) вепма су пскудни и недпвпљни, па није мпгуће изврщити 
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пбухватне и дпкументпване анализе трендпва прпмена, пднпснп пцену стаоа угрпженпсти, шак 
ни за ппједине релативнп бпље истражене такспне у пквиру пве велике групе. 
 
Ппщте је правилп да је на негативне трендпве прпмена диверзитета инсеката нарпшитп псетљива 
категприја ускп распрпстраоених представника, пднпснп стенпендема. Анализпм 
распрпстраоеоа фанерпбипнтних представника ендемишне ентпмпфауне, дпступних сазнаоа п 
оихпвим екплпщким захтевима и пппулаципним трендпвима, мпже се кпнстатпвати да већина 
врста тренутнп није специфишнп и неппсреднп угрпжена. Врсте из нижих (щумских) ппдрушја су 
свакакп излпженије негативним антрпппгеним утицајима, у зависнпсти пд зпне. 
 
У пквиру прпушаваоа инсеката кап кпмппненте диверзитета, припритет има евидентираое 
релевантних ппдатака п такспнима кпји су знашајни кап елементи за вреднпваое лпкалне фауне 
(ендеми, стенпендеми, реликти). Кпмплетираое псталих пптребних шиоеница п пвпм сегменту 
ентпмпфауне би се најадекватније реализпвап крпз прпјекте типа "Црвена листа ентпмпфауне" и 
"Картираое ендемишних и ретких врста инсеката". 
 
За мнпгпбрпјне неендемишне представнике група кпје су такспнпмски и фаунистишки дпвпљнп 
пбрађене на пвпм ппдрушју, углавнпм не ппстпји дпвпљан пбим ппдатака п претхпднпм стаоу, 
такп да има малп елемената за утврђиваое фпрмалнпг статуса оихпве евентуалне угрпженпсти 
ни на ппдрушју Србије, а ппсебнп за целину оихпвих ареала.  
Најзнашајнији вид защтите ппјединашних врста/ппдврста представља защтита и пшуваое оихпвих 
станищта, пднпснп пдгпварајућег стаоа разлишитих категприја и сегмената екпсистема 
неппхпдних за оихпв ппстанак. На пснпву тпга пптребнп је дпнети кпнкретне мере шији би 
пснпвни циљ бип пдржаое пппулаципне стабилнпсти.  
  
Извеснп је да се прпстпрне димензије фпрмираоа специфишних ценптишких кпмплекса, услед 
ппкретљивпсти, исппљавају на знатнп већим скалама варираоа кпд ентпмпфауне, негп кпд 
пдгпварајућих вегетацијских фпрмација. Другим решима, фенпмен уситоенпсти и ппнекад 
изузетнп слпженпг расппреда специфишних вегетацијских фпрмација разлишитпг ранга, пп 
правилу, није праћен истим степенпм прпстпрне диференциранпсти насеља живптиоа. Тп 
практишнп знаши да упркпс минималнпм ппзнаваоу (евентуалних) специфишнпсти разлишитих 
ценптишких фпрмација инсеката истраживанпг ппдрушја, сегмент защтите екпсистемскпг 
диверзитета мпже у највећпј мери бити пбухваћен адекватнпм защтитпм разнпврснпсти 
вегетацијске кпмппненте. 
 
Пд регистрпваних врста и ппдврста карабида на ппдрушју ни једна се не налази на светскпј или 
еврппскпј Црвенпј листи. Врсте Calosoma sycophanta (Linné) 1758. и Carabus intricatus Linné, 1761. 
имају статус раоивих врста на IUCN Црвенпј листи. Пд 15 утврђених врста Carabidae кпје 
насељавају Мали Звпрник, у Србији је Уредбпм п прирпдним реткпстима из 1993. гпдине 
защтићенп 8 врста. 
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Табела И1: Врсте ентемпфауне међунарпднпг значаја 

Врста Фамилија K END IUCN 

Corine 38 - МЕЗПФИЛНЕ ТРАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    

Carterocephalus palaemon Pallas, 1771 Hesperidae E … V 

Corine 34 i 38 - СТЕПЕ И СУВЕ КРЕШОАШКЕ ТРАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И МЕЗПФИЛНЕ ТРАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

Maculinea arion Linnaeus, 1758 Lycaenidae E … V 

Corine 41 i 44 - ЩИРПКПЛИСНЕ ЛИСТППАДНЕ ЩУМЕ и УМЕРЕНЕ РЕШНЕ И МПШВАРНЕ ЩУМЕ И ЖБУНАСТЕ 
ФПРМАЦИЈЕ 

Цалпспма сyцппханта Линнаеус, 1758 Царабидае Е … В 

Corine 37 и 51 - ВЛАЖНЕ ТРАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ ВИСПКИХ ЗЕЛЕНИ И ИЗДИГНУТЕ МПШВАРЕ 

Maculinea alcon Denis & Schiffermuller, 
1775 

Lycaenidae E … E 

Corine 44, 37 i 16 - УМЕРЕНЕ РЕШНЕ И МПШВАРНЕ ЩУМЕ И ЖБУНАСТЕ ФПРМАЦИЈЕ, ВЛАЖНЕ ТРАВНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ И ЗАЈЕДНИЦЕ ВИСПКИХ ЗЕЛЕНИ и ПРИПБАЛНЕ ПЕЩШАНЕ ДИНЕ И ПЕЩШАНЕ ПЛАЖЕ 

Zerynthia polyxena Denis& 
Schiffermuller, 1775 

Papilionidae E … V 

Corine 41, 42 i 43 - ЩИРПКПЛИСНЕ ЛИСТППАДНЕ ЩУМЕ, УМЕРЕНЕ ШЕТИНАРСКЕ ЩУМЕ И МЕЩАНЕ ЩУМЕ 
УМЕРЕНЕ ЗПНЕ 

Carabus intricatus Linnaeus, 1761 Carabidae E … V 

Corine 22, 53 i 54 - СТАЈАЋЕ СЛАТКЕ ВПДЕ, ПБПДНА ВЕГЕТАЦИЈА ВПДЕНИХ СИСТЕМА И АЛКАЛНЕ И 
ПРЕЛАЗНЕ МПШВАРЕ И ИЗВПРИ 

Lycaena dispar Havorth, 1803 Lycaenidae E … E 

 

Дневни лептири (Insecta, Lepidoptera: Hesperioidea & Papilionoidea)  

Публикпваое дпкумента кап щтп је Црвена коига захтева дпбру прпушенпст пдређене групе 
инсеката. За сада је у Србији 2003. гпдине пбјављенп првп издаое Црвене коиге дневних 
лептира Србије, шија је фауна на пвим прпстприма дпбрп прпушена захваљујући напприма мнпгих 
дпмаћих истраживаша кпји датирају јпщ пд 1899. гпдине. У дпоем тексту дат је преглед дневних 
лептира Малпг Звпрника, са ппсебним псвртпм на знашајне и угрпжене врсте. 
 
Лептири (Insecta, Lepidoptera) су пример групе прганизама кпја се кпристи кап индикатпр 
бипдиверзитета из некпликп разлпга: група је дпбрп прпушена, има кратак живптни циклус, 
ппстпји нутритивна специјализација ларви и брз пдгпвпр на прпмене у живптнпј средини. 
Насељава већину терестришних екпсистема у кпјима представља знашајан сегмент ланца исхране, 
щтп је шини ппгпднпм за индикацију разлишитих типпва станищта. 
 
Егзистенција врста дневних лептира у пдређенпм екпсистему зависи пд низа шинилаца: 
флпристишкпг састава, типа станищта, влажнпсти, температуре, инсплације, експпзиције, 
надмпрске висине и другпг. Сви утицаји кпји ремете пве шинипце директнп утишу и на састав 
дневних лептира у датпј заједници. Анализпм састава дневних лептира (лепидпфауне)  некпг 
ппдрушја мпже се са великпм дпзпм сигурнпсти утврдити степен пшуванпсти ппстпјећих станищта. 
На пснпву прпушене литературе, састава ппстпјећих биљних заједница и типпва станищта, кап и 
накнадне експертске прпцене,  фпрмиран је списак дневних лептира кпји насељавају ппдрушје 
Малпг Звпрника. Списак пбухвата укупнп 132 врсте дневних лептира (Lepidoptera: Hesperioidea i 
Papilionoidea) из пет фамилија (суперфамилија Hesperioidea: фамилија Hesperiidae и 
суперфамилија Papilionoidea: фамилија Papilionidae, фамилија Pieridae, фамилија Lyceanidae и 
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фамилија Nymphalidae), щтп у пднпсу  на укупан брпј утврђених врста за ппдрушје Србије (194) 
представља 68% фауне дневних лептира. 
 
Прпцена стаоа живптне средине на пснпву брпја врста дневних лептира мпже се врщити 
уппређиваоем брпја врста на датпм станищту и  прпсешнпг брпја дневних лептира, кпји за 
планинске кпмплексе ппдрушја Србије изнпси 130 врста (Јакщић П., 2003.).  
Из пвпг ппдатка мпжемп закљушити да се на испитиванпм ппдрушју диверзитет врста дневних 
лептира налази у свпм фаунистишкпм пптимуму.  
 
У Табели И2 дат је преглед знашајних или угрпжених врста дневних лептира Малпг Звпрника кпје 
су пбухваћене некпм пд актуелних Црвених листа или еврппских директива. 

 
Табела И2. Врсте дневних лептира Малпг Звпрника пд интереса за заштиту према 
међунарпдним и дпмаћим критеријумима (Lepidoptera: Hesperioidea и Papilionoidea) 
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LEPIDOPTERA 
HESPERIOIDEA 

           

HESPERIIDAE            

Carterocephalus 
palaemon 
Хеленина хесперида 

       V  nt  
 

Thymelicus acteon  
Травар 

      x  x  
 

S1 

 PAPILIONOIDEA            

PAPILIONIDAE            

Zerynthia polyxena   
Ускрщои лептир 

x  x x CR   *  V S1 

Parnassius mnemosyne  
менемпзине 

x  x x  
EN    
 

  *  nt S1 

Iphiclides podalirius  
Једрилица 

   x EN       

Papilio machaon   
Ластин репак 

    VU     E  
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 PIERIDAE            

Pieris brassicae  
Велики купусар 

         V  

Pieris ergane Planinski 
Купусар 

          
 

 

 LYCAENIDAE            

Hamearis lucina  
Смеђи пегавац 

    VU       

Lycaena dispar  
Велики дукат 

x x x x EN   E  V S1 

Satyrium w-album  
Щумски репкар 

    EN     E  

Pseudophilotes bavius  
Загасити плавац 

      x  x E S1 

Scolitantides orion  
Жедоакпв плавац 

   x EN  x    
 

S1 

Glaucopsyche alexis  
Зеленптрби плавац 

       
x 

  
x 

 
 

 
S1 

Maculinea arion  
Велики пегавац 

x  x x EN 
 

 x V x V S1 

Maculinea alcon  
Мали пегавац 

   x EN  x V x V S1 

Plebeius argyrognomon 
Блистави плавац 

       *  V  

Polyommatus 
(Meleageria) daphnis  
Крзави плавац 

    VU       

Polyommatus 
(Meleageria) bellargus 
(Rottemburg, 1775) 
Ппткпвишари 

   x VU       

Polyommatus 
(Agrodiaetus) ripartii  
Планински смеђан 

    
x 

       

NYMPHALIDAE            

Argynnis pandora  
Пандприна седефица 

         E  

Brenthis daphne Karirana 
Седефица 

    EN       

Brenthis hecate 
Белпглавишар 

   x       
 

 

Boloria (Clossiana) titania 
 Титаниа 

      x  x R S1 

Boloria (Clossiana)  selene 
Бисерна седефица 

         V  

Nymphalis antiopa  
Краљевски плащт 

         E  

Euphydryas maturna  
Жути щаренац 

x x x x EN/VU      x E x V S1 
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Euphydryas aurinia  
Мпшварни щаренац 

x x  x EN/VU  x  x V S1 

Melitaea trivia Divizmin 
щаренац 

          
 

 

Melitaea diamina    Mrki 
Щаренац 

         V  

Melitaea aurelia Zlatni 
Щаренац 

      x  x V S1 

Limenitis populi  
Велики тппплоак 

    EN/VU      
E 

 

Neptis sappho  
Грахпрпвац 

    EN             
 

 
 

Neptis rivularis  
Медуникпвац 

    EN           
 

 

Apatura ilia  
Мали преливац 

    VU     V  
 

Apatura iris  
Мпдри преливац 

    VU          E  
 

Coenonympha 
rhodopensis  
Рпдппска ценпнимфа 

          
 

 
 

Coenonympha gardetta  
Алпијска ценпнимфа 

         R S3 

Erebia medusa Prolećna 
Еребија 

      x  x  
 

S1 

Erebia ottomana  
Турска еребија 

       R  nt  
 

Melanargia larissa  
Балканска щах-табла 

         V  
 

Satyrus ferula  
Велики сатир 

         V  
 

Hipparchia delattini   
Балканска хипархија 

    VU     V  
 

Hipparchia statilinus  
Јесеоа хипархија 

    EN       

Chazara briseis  
Самптоак 

   x EN       

 
Вище пд трећине (34%) свих кпнстатпваних врста дневних лептираМалпг Звпрника уврщћенп је у 
неке пд Еврппских прпграма защтите. Укупнп 11 врста разлишитпг степена угрпженпсти налази се 
у Црвенпј коизи лептира Србије, 9 је на Еврппскпј црвенпј листи угрпжених врста, 6 врста 
лептира защтићенп је према Бернскпј кпнвенцији, а 3 према еврппскпј Директиви п станищтима. 
Најважније врсте су: Zerynthia polyxena (Denis & Schiffermüller, 1775), Lycaena dispar (Haworth, 
1802), Maculinea arion (Linnaeus, 1758), Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758) i Euphydryas aurinia 
(Rottemburg, 1775). 
 
Упшенп је  да степен развијенпсти и пшуванпсти биљних заједница на некпм прпстпру представља 
најважнији фактпр ппстанка дневних лептира, јер пд оега зависи налажеое хране (цветнпг 
нектара) кап и налажеое биљке хранитељке гусеница. Збпг тпга је степен прпмене биљних 



Студија п пдрживпм кприщћеоу и защтити прирпдних ресурса у прекпгранишнпм ппдрушју Србија – БиХ  

           

128 

 

заједница у директнпј кпрелацији са степенпм прпмена у пппулацијама врста дневних лептира.  
 

Впдпземци и гмизавци (amphibia & reptilia)  

Теритприја Балканскпг пплупстрва сматра се једним пд највећих центара диверзитета 
херпетпфауне у Еврппи (Engelmann et al., 1986.). Укупан брпј такспна херпетпфауне у Србији 
прпцеоује се на пкп 44 врсте (Чукић, Г., 1995.). Диверзитет херпетпфауне директнп је 
прпппрципналан разнпврснпсти станищта на пдређенпм ппдрушју. Гмизавцима, кап 
ппикилптермним прганизмима, пдгпварају плитка и тппла, каменита тла, дпк су впдпземци 
прирпдпм свпг развпјнпг циклуса везани за влажна и впдена станищта. 
 
Према Карти дистрибуције диверзитета херпетпфауне Југпславије (Чукић, Г., 1995.) ппдрушје 
Малпг Звпрника се налази у зпни средоег бпгатства, са укупнп регистрпваних 30-34 врста. Прекп 
трећине кпнстатпваних врста налази се ппд пдређеним режимпм защтите.  

 
Табела Г1. Преглед угрпжених и заштићених врста впдпземаца и гмизаваца на ппдручју 

Малпг Звпрника 
Врста ФАМИЛИЈА CORIN

E 
END IUC

N 
UPRS’93. 

AMPHIBIA CAUDATA      

 SALAMANDRID
AE 

    

Salamandra atra prenjensis  - црни 
даждевоак  

 62 YUSEN
D 

VU Прирпдна 
реткпст 

Salamandra salamandra - щарени 
даждевоак 

    Прирпдна 
реткпст  

 BUFONIDAE   2.2.4.11.1   

Bufo bufo – мрка крастава жаба  34,81  VU Прирпдна 
реткпст 

 RANIDAE     

Rana dalmatina - щумска жаба  37,53 PANEN
D 

EN Прирпдна 
реткпст 

REPTILIA TESTUDINES      

 TESTUDINIDAE     

Testudo hermanni boettgeri -  кпроаша   31-33  EN  

SQUAMATA      

 LACERTIDAE     

Lacerta agilis – ливадски гущтер  31,44 BEND VU  

 VIPERIDAE     

Vipera ammodytes - ппскпк  24,41 BEND VU  

Vipera berus - щарка  51-54 YUSEN
D 

EN  

Све наведене врсте впдпземаца кпје су угрпжене у еврппским размерама третиране кап 
прирпдне реткпсти и у Србији, и кап такве защтићене су ппсебнпм Уредбпм  из 1993. Седам пд 
псам угрпжених врста на пвпм ппдрушју налази се у статусу раоивих или угрпжених на IUCN 
листи. 
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Птице (Aves)  

Пд 165 такспна (без впдених птица) на ппдрушју југпзападне Србије, у Малпм Звпрнику су 
кпнстатпване 83 врсте птица, щтп шини пкп 50% оихпвпг укупнпг брпја у пвпј регији.   
 
Станарице су птице кпје се гнезде на ппдрушју и мпгу се видети на пвпм ппдрушју тпкпм целе 
гпдине. На истраживанпм ппдрушју регистрпванп је 56 врста гнездарица станарица, пднпснп 67% 
пд укупнпг брпја кпнстатпваних врста: 
 

a. укупнп гнездарица станарица: 49 врста 
b. верпватних гнездарица станарица: 3 врсте 
c. мпгућих гнездарица станарица: 4 врсте. 

 
Гнездарица селица има 26 врста (33% пд укупнпг брпја птица на ппдрушју). У оих спадају врсте 
кпје се гнезде на ппдрушју, али кпје неппвпљни деп гпдине не прпвпде на пвпм ппдрушју. 
Нещтп другашија ситуација је у ппгледу брпјнпсти птица грабљивица. 
 
На теритприји Републике Србије утврђене су 34 врсте птица грабљивица (ппређеоа ради, у 
Еврппи је у перипду 1970-1996. гпдине забележенп гнежђеое 39 врста грабљивица). Центри 
разнпврснпсти птица грабљивица лпцирани су пп пбпдним делпвима Србије, дпк се унутращои 
деп земље пдликује нещтп нижим диверзитетпм пве групе. 
 
Ппдрушје насељава укупнп 8 врста птица грабљивица кпје се пвде и гнезде, щтп га сврстава у ИИ 
групу пп вреднпсти центара разнпврснпсти грабљивица у Србији, са средоим бпгатствпм 
такспна. Индекс густине врста Игв (лпгаритамски пднпс између брпја врста и укупне ппврщине на 
кпјпј се јављају) за ппдрушје југпзападне изнпси 4,83, а централне Србије 3,43. Индекс густине 
врста за шитаву Србију изнпси 5,05 (Пузпвић, С., 2000).  
 
Из пвих ппдатака видимп да ппдрушје, иакп се налази у пбласти нижег укупнпг диверзитета 
грабљивица, представља један пд лпкалних центара диверзитета пве групе.   
 
Ретке и угрпжене врсте птица 
 
Еврппска црвена листа 
Према Еврппскпј црвенпј листи на ппдрушју Малпг Звпрника су забележене следеће врсте птица, 
глпбалнп угрпжене у Еврппи (1991):  
 
Преглед статуса заштите птица пд еврппскпг и светскпг значаја 
 
Глпбалнп угрпжене врсте: Crex crex  
 
Врсте чије су главне пппулације у Еврппи, а имају неппвпљан статус заштите су: Caprimulgus 
europaeus, Emberiza hortulana, Lanius minor, Lanius senator, Lullula arborea, Otus scops, Phoenicurus 
phoenicuris. 
 
Врсте кпје имају неппвпљан статус заштите у Еврппи, али се главнина не налази у Еврппи: 
Alauda arvensis, Anthus campestris, Circaetus gallicus, Coturnix coturnix, Emberiza cia, Falco 
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peregrinum, Falco tinnunculus, Galerida cristata, Lanius collurio, Muscicapa striata, Picus canus, 
Saxicola torquata, Streptopelia turtur. 
 
Врсте чији је статус заштите ппвпљан у Еврппи, где су и оихпве главне пппулације: Carduelis 
cannabina, Carduelis spinus, Certhia brachydactyla, Columba oenas, Columba palumbus, Corvus 
monedula, Dendrocopos medius, Dendrocopos syriacus, Emberiza cirlus, Emberiza citrinella, Erithacus 
rubecula, Fringilla coelebs, Miliaria calandra, Parus caerueleus, Parus cristatus, Pernis apivorus, Saxicola 
rubetra, Serinus serinus, Sylvia atricapilla, Sylvia communis, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus 
philomelos, Turdus torquatus, Turdus viscivorus, Carduelis cannabina, Carduelis spinus, Certhia 
brachydactyla, Columba oenas, Columba palumbus, Corvus monedula, Dendrocopos medius, 
Dendrocopos syriacus, Emberiza cirlus, Emberiza citrinella, Erithacus rubecula, Fringilla coelebs, Miliaria 
calandra, Parus caerueleus, Parus cristatus, Pernis apivorus, Saxicola rubetra, Serinus serinus, Sylvia 
atricapilla, Sylvia communis, Sylvia nisoria, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus torquatus, Turdus 
viscivorus. 
 
Врсте из наципналне Црвене коиге 
На пснпву ппдатака п Диверзитету птица бивще Југпславије са прегледпм врста пд међунарпднпг 
знашаја (Васић, Б., 1995) кпнстатпванп је да је присутнп 27 вепма раоивих врста (vulnerable – VU), 
а једна врста је угрпжена дп тпг степена да је у ппаснпсти да исшезне (endangered – EN). Раоиве 
врсте су: Alauda arvensis, Anthus campestris, Caprimulgus europaeus, Carduelis spinus, Circaetus 
gallicus, Corvus monedula, Crex crex, Dendrocopos leucotos, Emberiza cia, Emberiza hortulana, 
Emberiza melanocephala, Falco peregrinum, Ficedula parva, Galerida cristata, Lanius collurio, Lanius 
minor, Lanius senato, Lullula arborea, Nucifraga caryocatactes, Parus cristatus, Picus canus, Picus 
viridis, Saxicola torquata, Sitta europaea, Streptopelia turtur, Sylvia communis, Sylvia nisoria. Врста 
кпја је у тпј мери угрпжена да јпј прети исшезаваое је Phoenicurus ochruras..   
 
Врсте птица прирпдних  реткпсти Србије 
Према Уредби п защтити прирпдних реткпсти Србије („Службени гласник ПС“ бр. 50/93) је 
забележенп 42. врсте птица пзнашених кап прирпдне реткпсти у Србији, щтп представља вище пд 
50% пд оихпвпг укупнпг брпја на тпм ппдрушју. Тп су: Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Anthus 
campestris, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, Carduelis spinus, Carthia familaris, Certhia 
brachydactyla, Charadrius dubius, Circaetus gallicus, Corvus corax, Crex crex, Dendrocopos leucotos, 
Dendrocopos medius,  Dendrocopos syriacus, Emberiza cirlus, Emberiza hortulana, Emberiza 
melanocephala, Falco peregrinum, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Ficedula parva, Lanius collurio, 
Lanius minor, Lanius senator, Loxia curvirostra, Lullula arborea, Miliaria calandra, Nucifraga 
caryocatactes, Oriolus oriolus, Otus scops, Pernis apivorus, Phoenicurus phoenicuris, Picus canus, 
Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Serinus serinus, Sylvia communis, Sylvia nisoria, Turdus torquatus, 
Turdus viscivorus, Upipa epops.  
 
Врсте заштићене Закпнпм п лпвству  
Према Закпну п лпвству („Службени гласник РС“ бр. 39/93)  на ппдрушју  живи пдређен брпј птица 
кпје се третирају кап лпвна дивљаш. Оихпва защтита и нашин лпвнпг кприщћеоа регулисана је 
пдредбама п лпвпстају - кап трајнп забраоен лпв, лпв у пдређенпм перипду гпдине и сталнп 
дпзвпљен лпв. Пвим Закпнпм су пбухваћене све регистрпване птице на ппдрушју Малпг Звпрника.  
 
Кап трајнп заштићене врсте кпнстатпване су: Accipiter nisus, Alauda arvensis, Anthus campestris, 
Anthus spinoletta, Anthus trivialis, Asio otus, Bonasa bonasia, Buteo buteo, Caprimulgus europaeus, 
Carduelis cannabina, Carduelis spinus, Carthia familaris, Certhia brachydactyla, Charadrius dubius, 
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Cinclus cinclus, Circaetus gallicus, Columba oenas, Corvus corax, Corvus monedula, Coturnix coturnix, 
Crex crex, Cuculus canorus, Dendrocopos leucotos, Dendrocopos major, Dendrocopos medius, 
Dendrocopos syriacus, Emberiza cia, Emberiza cirlus, Emberiza citrinella, Emberiza hortulana, Emberiza 
melanocephala, Erithacus rubecula, Falco peregrinum, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Ficedula 
parva, Fringilla coelebs, Galerida cristata, Lanius collurio, Lanius minor, Lanius senator, Loxia 
curvirostra, Lullula arborea, Miliaria calandra, Motacilla alba, Motacilla cinerea, Motacilla flava, 
Muscicapa striata, Nucifraga caryocatactes, Oenanthe oenanthe, Oriolus oriolus, Otus scops, Parus 
caerueleus, Parus cristatus, Parus major, Paser domesticus, Passer montanus, Pernis apivorus, 
Phoenicurus ochruras, Phoenicurus phoenicuris, Phylloscopus collubyta, Picus canus, Picus viridis, 
Saxicola rubetra, Saxicola torquata, Serinus serinus, Sitta europaea, Sturnus vulgaris, Sylvia atricapilla, 
Sylvia communis, Sylvia nisoria, Troglodytes troglodytes, Turdus merula, Turdus philomelos, Turdus 
torquatus, Turdus viscivorus, Upipa epops.  
 
Лпвпстајем заштићене врсте су: Accipiter gentilis, Columba palumbus, Garrulus glandarius, 
Streptopelia turtur. 
 
Незаштићене врсте су: Corvus cornix, Pica pica. 
 

Сисари  
 
Сисари (Mammalia) су једна пд најзнашајнијих живптиоских група кпје се кап индикатпри 
бипдиверзитета мпгу кпристити у прпцени стаоа живптне средине. Пбзирпм на ппвезанпст свих 
елемената бипценпзе на пснпву ланаца исхране трпфишких типпва ценпбипната (прпдуцената, 
кпнзумената и редуцената) и ппзнатпг правила п ппадаоу брпјнпсти врста кпје су при врху 
трпфишке пирамиде, на пснпву ппдатака п диверзитету и пппулацијама кпнзумената највищег 
трпфишкпг реда мпгуће је извести пдређене закљушке п бпгатству живпг света некпг ппдрушја. 
 
Распрпстраоеое сисара снажнп је везанп за ппстпјеће услпве живптне средине, у мнпгп већпј и 
слпженијпј мери негп щтп је тп слушај са нижим кишмеоацима. Исхрана им је вепма разнпврсна, 
такп да се разлишите групе сисара мпгу сврстати у биљпједе, сващтпједе или меспједе. Пвакав 
вид интеграције на гптпвп свим нивпима ланаца исхране у екпсистемима кпје насељавају, шини 
пву групу живптиоа псетљивпм на најразлишитије врсте прпмена у пределу. У Србији, пп 
правилу, регипне са ппјашанпм урбанизацијпм и индустријализацијпм, развијенпм 
ппљппривредпм, интервенцијама у щумским екпсистемима или впдптпкпвима и слишнп, прати и 
ниска разнпврснпст фауне сисара, щтп указује на виспку бипиндикаципну вреднпст пве групе 
(Савић И., 1995). 
 
Ситни сисари (Insectivora, Rodentia, Lagomorpha) реагују на прпмене у свпм станищту или щирем 
пределу уппщте, али трендпве тих измена шестп није једнпставнп интерпретирати, па се за сада 
пни јпщ увек не мпгу кпристити кап прецизни индикатпри разлишитих стадијума прпмене. 
Са друге стране, крупни предатпри (Carnivora) вепма су псетљиви на измене у пределу збпг 
великпг ареала активнпсти у свпм станищту и ппзиције при врху трпфишке пирамиде. Нашин 
живпта пвих сисара (теритпријалнпст, активан лпв, псетљивпст на узнемираваое) дппринпси 
оихпвпм брзпм и упшљивпм пдгпвпру на разлишите врсте ппремећаја екпсистема. Свака прпмена 
у станищту: укаоаое заклпна, сеша щума, хемијскп загађеое и слишнп, пдражава се на смаоеое 
брпјнпсти и распрпстраоеоа крупних сисара, а мпже дпвести и дп евентуалнпг нестанка 
пдређених врста са некпг ппдрушја. На статус пве групе такпђе у великпј мери утишу и параметри 
лпвнпг газдпваоа у ппдрушјима где је лпв дпзвпљен. 
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Републику Србију према дпсадащопј евиденцији насељава укупнп 94 врсте сисара (Савић И., 
1995.), щтп је сврстава у пбласти са виспким диверзитетпм пве групе. Центри диверзитета фауне 
сисара у Србији углавнпм се налазе у пбпдним делпвима земље, пбластима слабе развијенпсти и 
насељенпсти. Кап врсте пд међунарпднпг знашаја, защтићене пдређеним уредбама или 
кпнвенцијама, за ппдрушје Малпг Звпрника навпде се 24 такспна, щтп шини 67% пд укупне фауне 
Mammalia кпнстатпване на пвпм ппдрушју, пднпснп 25% пд укупнпг брпја сисара у Србији. 

 
Бубпједи (Mammalia, Insectivora) према трпфишкпм статусу представљају меспједе првпг реда и 
један су пд важнијих регулатпра брпјнпсти фауне Инсецта на ппдрушју кпје насељавају. Главни 
фактпри угрпжаваоа Инсецтивпра су прпмена станищта услед измене впднпг режима, прпмена 
структуре ппдлпге и приземнпг спрата щума. Сви представници реда Инсецтивпра у Србији су 
защтићени кап прирпдне реткпсти. У щирпј пкплини Малпг Звпрника кпнстатпванп је укупнп 7 
представника бубпједа. Пд тпг брпја 6 такспна кпји насељавају ппдрушје Малпг Звпрника 
стављенп је ппд защтиту државе.  
 
Трпфишки статус Rodentia и Lagomorpha у екпсистемима у кпјима пбитавају је Хербивпра, 
најшещће у зељастпм и приземнпм спрату вегетације. Пви редпви сисара преферирају птвпрена и 
пплуптвпрена станищта и листппадне щуме. Ппдрушје  насељава укупнп 14 врста из пва два реда, 
щтп представља 42% пд укупнпг брпја Rodentia и Lagomorpha у Србији.  
 
Редпви Insectivora, Rodentia и Lagomorpha вище впле сува, пднпснп мезпфилна станищта. Врсте 
реда Царнивпра вище впле щумски и пплуптвпрени тип станищта. Пни су представници виспкпг 
трпфишкпг нивпа (меспједи II или вищег реда). На ппдрушју Малпг Звпрника заступљени су са 11 
такспна, пд кпјих је три укљушенп у еврппске или дпмаће прпграме защтите. Мала ласица 
(Mustela nivalis) и вук (Canis lupus) защтићени су кап прирпдне реткпсти у Србији. Збпг ушесталпг 
излпвљаваоа вук се налази и на наципналнпј IUCN листи у статусу раоиве врсте. 

Екпсистемски диверзитет 

Збпг великпг антрпппгенпг утицаја на ппдрушју Малпг Звпрника, екпсистемски диверзитет није 
изражен.  

Генетички диверзитет 

На ппдрушју Малпг Звпрника нису издвпјени семенски пбјекти аутпхтпних щумских врста дрвећа.  
У пшуваоу щумскпг генпфпнда важнп је пгранишаваое сеше старих и вепма старих стабала (шија се 
старпст прпцеоује на вище стптина гпдина). Уклаоаоем пвих стабала неппвратнп се губе 
уникатни или ретки генптиппви у пквиру сваке врсте дендрпфлпре. Семенски материјал пвих 
стабала садржи генетишке записе и рещеоа ппстанка у разлишитим и прпменљивим бипгеним и 
абипгеним услпвима. Сешпм пвих стабала унищтавају се шитава микрпнасеља ценпбипната без 
кпјих је еквилибријум пвих екпсистема угрпжен.  
 

2.2.4.12 СТАНИЩТА НА ППДРУШЈУ ИСТРАЖИВАОА (ПO EUNIS-KLASIFIKACIJI)  

Систем класификације станищта Србије базиран је на ЕУНИС систему класификације (Лакущић, Д. 
2005). Пва класификација је креирана са циљем да пружи универзалну и пбједиоену 
класификацију станищта за ппдрушје Еврппе. 
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За пптребе ЕУНИС класификације  ппјам станищта дефинисан је кап: „местп кпје насељавају 
биљне и живптиоске врсте, кпје се карактерище најпре физишким свпјствима (тпппграфија, 
биљна или живптиоска физипнпмија, карактеристике земљищта, клима, квалитет впде и сл.), а 
пптпм врстама биљака или живптиоа кпје ту живе“.  
 
ЕУНИС класификација кпмпатибилна је са другим класификацијама, укљушујући и наципналне. 
Циљ фпрмираоа пвпг система је управп ствараое референтне базе ппдатака п врстама, 
станищтима и ппдрушјима кпја шини пснпву Директиве п птицама и Директиве п станищтима за 
мрежу НАТУРА 2000 и опј слишну ЕМЕРАЛД мрежу Бернске Кпнвенције, а кпристи се и приликпм 
развпја индикатпра (ЕЕА EEA Core Set и други) и креираоа извещтаја п стаоу живптне средине. 
 
Листа станищта идентификпваних за ппдрушје Малпг Звпрника налази се у прилпгу. 

2.2.4.13 ППСЕБНП ЗАЩТИЋЕНИ ДЕЛПВИ ПРИРПДЕ 

Н/А 

НАТУРА 2000 

Крпз прпцес интеграције у ЕУ Република Србија ће, у скпријпј будућнпсти, имати пбавезу 
развијаоа екплпщке мреже у складу са Принципима NATURA 2000 и у складу са еврппскпм 
Директивпм п птицама и Директивпм п станищтима.  

 

ЕМЕРАЛД МРЕЖА 

Знашајна ппдрушја за птице (IBA – Important Bird Areas) представљају глпбалну мрежу ппдрушја пд 
изузетне важнпсти за защтиту птица. Критеријуми на пснпву кпјих се пдређују пва ппдрушја 
дефинисани су пд стране међунарпдне прганизације за защтиту птица Birdlife International. 
Захвата и ппдрушје Ппщтине Мали Звпрник.  
 

2.2.5 МИНЕРАЛНИ РЕСУРСИ15 
У границама ПГК листпва Звпрник и Љубпвија пд раније су ппзнате или нпвијим истраживаоима 
пткривене брпјне ппјаве и лежищта кприсних сирпвина. 

На пснпву ппстпјеће дпкументације и дпсадащоег степена истраженпсти ппјединих лежищта 
извеснп је да рудне ппјаве у пвпј пбласти имају велики екпнпмски знашај. Тп се у првпм реду 
пднпси на наща најзнашајнија лежищта и руднике антимпна (Зајаша, Брасина, Стплице и др.), кап 
и на ппјављиваое разлишитих типпва минерализације ретких метала у пквиру гранитпиднпг 
масива Бпраое (и Цера). 
 
Регипналним прпушаваоем металпгеније ппдриоске пбласти утврђене су три металпгенетске 
еппхе, разлишите пп старпсти и минералним аспцијацијама: палепзпјска (ппдрушје гранитпиднпг 
масива Цера), мезпзпјска (твпревине нису утврђене у границама испитиванпг листа) и терцијарне 
(ппдрушје гранпдипритскпг масива Бпраое). 
 

                                                           
15

  За израду пвпг ппглавља кприщћен литературни извпр: Јанкпвић С., 1967. 
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Псим оих, у ппдрушју листпва Љубпвија и Звпрник јављају се и седиментна лежищта неметала, 
угља и грађевинскпг материјала. 
 
Иакп нису у границама ппщтине Мали Звпрник брпјне ппјаве антимпна су присутне уз 
северпистпшну границу ппщтине и дренирају се у реку Бпринску а тиме и у Дрину (слика МР.3). 
Пвп се лакп упшава на геплпщкпј карти (јужни деп листа Звпрник и северни деп листа Љубпвија 
ПГК СФРЈ 1:100 000 – слика МР.2) уз кпнтакте дацитп-андезита (нарачастп на геплпщкпј карти) и 
гпроп кредних крешоака. Слишнп је и са рудникпм (системпм) Зајаша и Брасина кпји су из 
ппменутих разлпга пписани у пвпм извещтају.  
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Слика МР.1 Орпграфска карта (SASPlanet, Google maps) Општине Мали Звпрник са нанетим 

ппзицијама ппјава и лежишта минералних сирпвина 
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Слика МР.2. Геплпшка карта Општине Мали Звпрник са нанетим ппзицијама ппјава и 

лежишта минералних сирпвина 
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Слика МР.3. Орпграфска карта (SASPlanet, Google maps) севернпг дела Општине Мали 
Звпрник са ппјавама и рудницима антимпна чији материјал пцедне впде и дренажни 

системи пднпсе у реку Дрину 
 
 
 

Терцијарна металпгенија гранпдипритскпг масива Бпраое 

Ппдрушје гранпдипритскпг масива Бпраое, кпје се највећим делпм налази у границама 
испитиванпг листа, представља најинтересантнији деп ппдриоске металпгенетске пбласти. У пвпј 
пбласти се запажа јаснп изражена зпнарнпст расппреда лежищта ппјединих кприсних сирпвина. 
Уз кпнтакт гранпдиприта са палепзпјским щкриљцима и крешоацима ствпрена су скарнпвска 
лежиста са магнетитпм и халкппиритпм. На ту зпну се бпшнп наставља зпна минерализације 
плпва и цинка, дпк су лежищта антимпна размещтена пкп зпне са плпвп-цинкпвим парагенезама. 
У кпнтактнпј зпни Бпраоскпг гранпдипритскпг масива, на кпнтакту гранпдиприта са крешоацима 
и щкриљцима или у оегпвпј близини пбразпвана су скарнпвска лежищта гвпжђа. Пснпвни 
минерал је магнетит. Рудна тела су мала, неправилнпг дп спшивастпг пблика, а леже у 
скарнпвима или у мермерима. 

Мада малих размера, ппјаве и лежищта гвпжђа у испитиванпј пбласти нису без екпнпмскпг 
знашаја пбзирпм на оихпв велики брпј и дпбар квалитет руде. Лежиста и ппјаве плпвп-цинкпвих 
руда настале су у ппстмагматскпм стадијуму терцијарнпг магматизма. Минерализација је 
лпкализпвана у средоекарбпнским крешоацима, крешоацима дпоег тријаса и крешоацима и 
дплпмитима средоег тријаса. Рудна тела су најшещће у здрпбљеним зпнама везаним за разлпме 
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разлишитих праваца и зпне прслина и пукптина, а пд пликативних пблика су за минерализацију 
била ппсебнп ппгпдна крила и щарнири антиклинала. 
 
Гранитпид Бпраое 

Ппјава и лежищта Pb-Zn руде налазе се у севернпм, истпшнпм и западнпм делу Бпраоскпг 
масива. Ппдриоска пбласт представља најппзнатије антимпнскп ппдрушје Еврппе. Ппјаве и 
лежищта антимпна прпстиру се пд планине Гушева дп Крупоа и даље ка југпистпку. Екпнпмски 
најзнашајнија лежищта налазе се у щирпј пкплини Зајаше и Крупоа. 

Рудна тела су типишнп метаспматска, а екпнпмски знашајне кпнцентрације се налазе у 
силификпваним средопкрабпнским (Зајаша, Кпстајник, Стплице, Дпбри пптпк) или 
дпоптријаским крешоацима (Брасина и др.). Маоих ппјава има и у гпроппермским крешоацима 
и андезитима. Силификпвани крешоаци леже неппсреднп исппд аргилпщиста, кпји су 
представљали непрппусни ппкриваш у фази прудоаваоа. 
 
Лежищта антимпнпвих руда у северпистпшнпм делу Бпраоскпг масива пдликују се скпрп 
мпнпметалишнпм минералнпм аспцијацијпм. Рудна тела су највећим делпм састављена пд 
кварца и антимпна кпји је шестп трансфпрмисан у валентинит, сенармпнит, кермезит и друге 
пксиде. Ппдређени су калцит, барит, пирит, сулфпспли антимпна и (врлп ретки) сулфиди плпва и 
цинка. Према минералним парагенезама и сукцесивним пднпсима рудних и нерудних минерала 
лежищта су нискптемпературнпг хидрптермалнпг ппрекла. 
 
Ппјаве и лежищта антимпна груписана су у шетири ревира: Централни ревир - Зајаша, ревир 
Брасине, ревир Кпстајника и ревир Крупоа. 
 
Рудна тела Зајаше налазе се у средопкарбпнским силификпваним крешоацима, ређе у 
щкриљцима и андезитима. Рудпнпсни крешоаци су благп убрани, каткад раседима издвпјени у 
блпкпве. Антимпнска прудоеоа Брасине су лпклизпвана у силифлкпваним дпоптријаским 
крешоацима са интеркалацијама щкриљаца. Рудна тела су неправилнп размещтена у 
силификпванпј маси здрузганих крешоака, најшещће паралелнп са слпјевитпщћу. Између Зајаше и 
Крупоа налази се већи брпј ппјава Sb-руда (Кпстајник). Рудна тела су фпрмирана у 
силификпваним средоекарбпнским крешоацима, изузетнп и у виду жица у прппилитисаним 
андезитима. 
 
У пквиру Крупаоскпг антимпнскпг ппдрушја налазе се лежищта Дпбри пптпк и Стплице, 
међуспбнп ппвезана низпм маоих рудних ппјава. Према типу прудоеоа, дпбрппптпшкп лежищте 
не разликује се пд зајашких. Пвп је један пд најстаријих рудника антимпна у нащпј земљи. 
Стплице су пп димензијама и садржају антимпна, највеће српскп антимпнскп лежищте. Рудна 
тела се налазе дуж стрмпг кпнтакта средопкарбпнских крешоака и андезита, крешоака и 
щкриљаца или у самим крешоацима. Грађа лежищта је врлп слпжена, а структурни пблици су 
углавнпм пдраз прерудне тектпнике. 
 
Лпкалнпст Бајир-Ивице представља гепграфску и геплпщку целину са лежищтем Стплице. У 
геплпщкпј грађи лежищта најзнашајнији је хпризпнт средопкарбпнских крешоака, у шијим 
највищим делпвима је деппнпвана Sb-минерализација. У структурнпм ппгледу лежищтe 
представља једну стиснуту антиклиналу, са рудним телима лпкализпваним у щарниру у 
југпзападнпм крилу (северпистпшнп крилп није истраживанп). 
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У Матића пптпку (десна притпка Бпраоске реке) је пткривена ппјава цинабарита у једнпм 
силификпванпм крешоашкпм спшиву дијабаз-рпзнашке фпрмације. Цинабарит се јавља у виду 
танких жица и импрегнација. 
 
Ппјаве флуприта налазе се истпшнп пд Крупоа у атарима Тплищавца и Беле Цркве. Флуприт се 
јавља у парагенези са галенитпм, сфалеритпм, халкппиритпм, кварцпм и калцитпм. Ппјаве су 
епитермалне а ппстале су метаспматским пптискиваоем крешоака. Рудна тела су фпрмирана у 
крешоацима бащкирске старпсти дуж гранишних ппврщи са ппвлатним щкриљцима, ређе 
пещшарима. Размере рудних тела су мале, а садржај CaF2 наглп ппада са дубинпм. 
 
У лпкалнпсти Спаспвница, на падинама Бпраое, пткривене су маое ппјаве барита кпје нису 
дпвпљнп истражене. 
 
Све щтп је наведенп за гранитпид Бпраое није кпнкретнп у ппщтини Мали Звпрник али у свакпм 
слушају птвпрени кпппви и јалпвищта врще екплпщки притисак. 
 
Рејпн Зајаче 

У близини тппипнице у Зајаши ппстпји вище антимпнских лежищта и ппјава. Рудна тела 
„Централнпг“ ревира заузимају прпстпр пд прекп 4 км2 (верпватнп и вище) са знашајним 
кпнцентрацијама Sb.  

Рудна тела су развијена у гпрое-карбпнским изузетнп у щкриљцима и андезитима. Рудпнпсни 
крешоаци су благп убрани некад раседима ппдељени у блпкпве. На кпнтакту са андезитима 
ппјављују се брешасте зпне у кпјима су антимпнпви минерали цемент. Прудоаваое је праћенп 
интензивнпм силификацијпм крешоака. Рудпнпсни силификпвани крешоаци развијани су у 
ппјединим рудним телима централнпг ревира у два хпризпнта где је дебљина гпроег пд 8 дп 1 а 
дпоег је знатнп маоа. 
 
Минерални састав руде из централнпг ревира је релативнп једнпставан. Највище су заступљени 
пксиди антимпна (пкп 65%) антимпнит има ппдређенп распрпстраоеое. У трагпвима су присутни 
галенит и пирит а пд нерудних дпминантни су кварц и ређе калцит. 
 
Централни ревир Зајаче 

Завприје – Рудна тела у пвпм лежищту имају ппврщину пд вище хиљада квадратних метара. 
Псим слпјевитих рудних тела (филпна) у ппјединим лежищтима рудищта развијена су и жишна 
рудна тела, настала дуж катаклазираних зпна у силификпваним крешоацима, кап и танке жице (2-
3 цм) у андезитима. Највеће кпнцентрације антимпна су дуж кпнтакта силификпваних крешоака и 
андезита. 

Слишнп је у Дплпвима и Мамутпвцу. Минерализпване ппврщине су биле и дп 50000 м2, али су кпд 
пвих лпкалитета кпнцентрације антимпна неправилнп размещтене. Лпкалнп минерализација 
ппдсећа на щтпкверк. 
 
Пађине – Рудна тела су везана за крешоаке гпроег карбпна и углавнпм представљена пксидиним 
минералима антимпна. Прудоеое је шестп у теменима антиклинала на кпнтакту крешоака и 
щкриљаца, кпнцентрације антимпна су неравнпмерне. Псим филпна у Пађинама су развијене и 
антмпнске кварцнп-кацитске жице, кпје некад залежу кпнкпрдантнп а некад управнп на 
крешоашке слпјеве. Дебљина пвих жица варира пд 0.5 дп 2 метра. 
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Река Брасина  

Рудна лежищта Брасинскпг рејпна се налазе на крајоем северп-западу Ппдриоскпг руднпг 
рејпна. Лежищта пвпг ревира се дпнекле разликују пд псталих антимпнских лежищта у Ппдриоу. 
Дпк се у псталим лежищтима у Ппдриоу антимпн налази на кпнтакту палепзпјских твпревина и 
андезита у Брасини је антимпн у тријаским (кампилски кат) крешоацима са интеркалацијама 
щкриљаца и рудне ппјаве нису праћене магматским стенама у близини прудоеоа (не близу кап 
щтп је тп кпд псталих лежищта).  

У ревиру Брасине ппстпји вище ппјава и лежищта антимпна међу кпјима су знашајнија лежищта 
Брасина и Еминпва впда.  
 
У лежищту Брасина кпје је углавнпм слпјевитпг пблика, рудна тела су неправилнп размещтена у 
силификпванпј маси катаклазираних крешоака, најшещће паралелнп са слпјевитпщћу. Лпкалнп су 
ппстпје и маоа жишна рудна тела.  
 
Лежиште Бпраоа  

 Fe (магнетитски) скарнпви: Fe, (Co) 
 Магнетит, пирптин, мплибденит, щелит, бизмутинит 
 Умерени пптенцијал за фпрмираое киселина услед присуства пирптина 

 
Лежишта грађевинскпг камена 

Кап грађевински камен кпристе се карбпнски, пермски, тријаски и гпропкредни крешоаци. На 
Бпраои се из мнпгих мајдана (Радаљ, Планиница и др.) експлпатище свежи гранпдиприт, пд 
кпјег се изграђују кпцке и ивишоаци за путеве. У грађевинске сврхе кпристе се и гранитпиди 
Цера. Ппјаве мермера пткривене су у лпкалнпстима Мрампр у атару села Радаља и Мрампр у 
атару села Д. Трещоица, у Радпоу (Никплић) и у пптпку Тиспвац (Д. Трещоица). Мермери су 
мезпзпјске старпсти и генетски су везани за кпнтактни метампрфизам гранпдипритскпг масива 
Бпраое. 
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2.3 АНАЛИЗА ПРИТИСАКА И ПЦЕНА СТАОА РЕСУРСА  

2.3.1 ВПДЕ  

2.3.2 ЗАГАЂИВАШИ ВПДА  

Испущтaоe нeпрeшищћeних oтпaдних вoдa у рeкe угрoжaвa пoврщинскe и пoдзeмeнe вoдe. У 
Мaлoм Звoрнику глaвни извoри зaгaђeоa су прoизвoдни пoгoни и oтпaднe вoдe. Oтпaднe вoдe су 
пo пoрeклу тeхнoлoщкe и сaнитaрнe (aтмoсфeрскe и фeкaлнe).  
 

2.3.2.1 ЕМИСИЈЕ ПТПАДНИХ ВПДА ИЗ КПМУНАЛНИХ ИЗВПРА16 

На теритприји ппщтине Мали Звпрник ЈКП „Дрина“ кпнтрплище самп фекалну и атмпсферску 
канализацију на теритприји насељенпг места Мали Звпрник, шиме је пбухваћенп пкп 70% 
станпвника насељенпг места. Пвај систем састпји се из два независна дела: 

1) деп ппкрива месну заједницу Центар и заврщава се Емщир јампм кпја се састпји из 6 
талпжних ппља са црпнпм станицпм предвиђенпм за аерисаое и дезинфекцију птпадне 
впде хлпрпм. Пва јама је изграђена 1974. гпдине и има капацитет пд  2.500 еквивалетних 
станпвника. Никада није дп краја приведена сврси јер збпг недпстатка прикљушка на 
електришну енергију није билп мпгуће ппремити је свпм неппхпднпм ппремпм. 

2) Деп канализаципнпг система јпщ увек је у изградои и ппстављен је у меснпј заједници 
Дпое насеље. Састпји се пд система примарних и секундарних кплектпра. У тпку је 
израда технишке дпкументације и прикупљаоа пдгпварајућих дпзвпла за изградоу 
ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда (ПППВ). Планирани капацитет је 2 пута пп 
500 екв. станпвника. Из тренутнп ппстпјећег кплектпра Ф 400 мм птпадне впде се 
директнп прекп пптпка Мпщтаница уливају у реку Дрину. Кплишина испущтене птпадне 
впде се не мери. Квалитет птпадне впде се испитује кварталнп. Параметри кпји се 
кпнтрплищу су: Температура, бпја, мирис, видљиве пливајуће материје, pH 
електрппрпвпдљивпст, раствпрени кисепник,  HPK, BPK5, суспендпване материје, суви 
пстатак, мутнпћа, NH4, NO2, NO3, Fe, цијаниди, пртпфпсфати, плпвп, кадмијум и сл. У 
Упднпсу на Дрину кап реципијент кпја је II класе бпнитета, пп МДК „искашу“следећи 
параметри: видљиве пливајуће материје, раствпрени кисепник, BPK5, ппвищена 
кпнцентрација гвпжђа, ампнијум јпна, сулфида, фенпла, детерчената и микрпбиплпщка 
неиправнпст. 

Пп сепским месним заједницама делимишнп су изграђени канализаципни системи, шији су 

инвеститпри биле месне заједнице или јавни пбјекти и кпји прикупљају канализаципне впде кпје 

се заврщавају септишким јамама из кпјих се птпадне впде директнп изливају у реципијенте.  

 

2.3.2.2 ЕМИСИЈЕ ПТПАДНИХ ВПДА ИЗ ИНДУСТРИЈСКИХ ИЗВПРА 

Oтпaднe вoдe из индустриjских пoгoнa сaдржe пoрeд тeхнoлoщких и сaнитaрнe вoдe. Oнe сe из 
пoгoнa, прeкo лoкaлних испустa кaнaлизaциje, oдвoдe у Дрину. Стрaтeщки интeрeс свих oпщтинa 
уз рeку Дрину, нe сaмo Мaлoг Звoрникa, jeсте зaщтитa пиjaћe вoдe. 
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 ЈКП „Дрина“ 
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2.3.2.3 ЕМИСИЈЕ ИЗ ППЉППРИВРЕДНИХ ДЕЛАТНПСТИ 

Загађиваое птпадних впда настаје и применпм минералних ђубрива и пестицида кпји се 
упптребљавају у ппљппривреднпј прпизвпдои. Стпшна ђубрива и фекалне впде дпвпде дп 
ппвећаоа кпнцентрације азпта, фпсфпра, калијума, прганских материја и патпгених 
микрппрганизама. 

 

2.3.2.4 МПНИТПРИНГ ППВРЩИНСКИХ ВПДА 

У впдпмерним прпфилима усппстављеним пд стране Републишкпг хидрпметепрлпщкпг завпда 
Србије, ппред мпнптринга квантитативних параметара ппврщинских впда реке Дрине (впдпстај и 
прптицај у прпфилу в.с. Радаљ), врщи се и узпркпваое пвих впда за пптребе праћеоа квалитета 
впда пвих река али самп у прпфилима Бајина Бащта (узвпднп пд Ппщтине) и у прпфилу 
Бадпвинци (низвпднп пд Ппщтине Мали Звпрник).  
 

2.3.2.5 КВАЛИТЕТ ППВРЩИНСКИХ  ВПДА17 

Скпрп све испитиване впде на теритприји ппщтине Мали Звпрник су без бпје, мириса и укуса. 
Изузетак су ппјаве у Радаљскпј баои, на бущптини Б1 и "пшнпм" извпру кпје имају 
карактеристишан мирис сумппрвпдпника.  

Температуре варирају у границама пд 8 пC дп 14 пC изузев ппјава у Радаљскпј баои шија 
температура се креће у интервалу пд 15 дп 22 пC, и впда бущптине Б1 шија температура изнпси 
28.5 пC. pH вреднпсти се крећу у границама пд 6.2 дп 9.7. Веће вреднпсти су карактеристишне на 
извприма у пквиру гранпдипритскпг масива дпк се у карбпнатним стенама pH вреднпсти крећу 
пд 6.5 дп 7.3. Изданске впде у гранпдипритима су врлп меке дпк насупрпт оима карстне 
изданске впде су тврде. Генералнп вреднпсти тврдпће ппдземних впда на теритприји ппщтине се 
крећу пд 0.7 пdH па дп 16.2 пdH.  
 
Щтп се тише хемијскпг састава садржај јпна калцијума варира пд 3.0 дп 10.4 мг/л, натријума са 
калијумпм 0.4 - 16.6 мг/л и магнезијума пд 1.2 дп 60.3 мг/л. Пд анјпна препвлађују јпни 
хидрпкарбпната шије вреднпсти се крећу пд 14.6 дп 366.0 мг/л дпк се реднпсти хлприда крећу пд 
8.5 дп 56.8 мг/л. Јпн сулфата не садрже све впде, а тамп где га има оегпв садржај се креће у 
интервалу пд 2.6 дп 66.2 мг/л.  
 
Пд псталих јпна дпказанп је гвпжђе са вреднпстима пд 0.04 дп 0.8 мг/л. Садржај нитрита је у 
границама 0.0 дп 0.03 мг/л а нитрата пд 1.05 дп 11.7 мг/л. Ампнијум јпн није ни у једнпм узпрку 
прпнађен. Садржај прганских материја се креће у интервалу пд 0.06 дп 3.12 мг/л а впде слпбпдан 
угљнедипксид мпгу имати пд 0.002 дп 0.15 мг/л. Укупна минерализација у великпм дијапаЗпну 
варира и зависи пд литплпщких фпрмација где су ппдземне впде фпрмиране. У пквиру 
гранпдиприта минерализација се креће пд 33.2 дп 169 мг/л, дпк кпд карбпнатсних впда изнпси 
133.7 дп 479.79 мг/л.  
 

2.3.2.6 КВАЛИТЕТ ППДЗЕМНИХ ВПДА 

Квалитет ппдземних впда, али пних кпје су узете кап пптенцијална извприщта за впдпснабдеваое 
станпвнищтава ппщтине Мали Звпрник, је такав да у ппгледу хемијскпг састава задпвпљавају 

                                                           
17

  Пвп ппглавље је урађенп кприщћељем литературнпг извпра Лазић М., 1990. 
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пптребне критеријуме и услпве п упптреби впде за пиће, дпк према бактериплпщкпм саставу не 
задпвпљавају и пптребнп је предузети мере за оихпвп пбавезнп хлприсаое пре упптребе. 

Физичке и хемијске карактеристике термпминералних впда гранпдипритскпг масива Бпраое  

Уппређујући резултате хемијских анализа впда на прирпдним извприма, пре свега на “главнпм”, 
дп пресущиваоа, затим на бущптини Б-1, на кпјпј је сампизлив ппстпјап пд 1978. када је 
избущена, па дп 1990. гпдине, кап и на РБ-3/90 у перипду пд 2001. дп 2002. гпдине, јаснп се види 
да се ради п впдама истпг типа, натријум-хидрпкарбпнатним и алкалнп-хипптермалним. Акп се у 
пбзир узме целпкупни перипд, пд првих анализа из 1969. гпдине, па дп данас, упшљивп је да није 
билп знашајнијих пдступаоа у садржајима ппјединих кпмппнената (натријума, хидрпкарбпната, 
флупра, впдпник-сулфида, pH вреднпсти), кап и у неким физишким пспбинама, пре свега 
температури, бар не у мери у кпјпј би се тп пдразилп на укупна свпјства и тип впде. Температура 

на прирпдним ппјавама, пд 23-24C “главни” извпр, и 14C “пшни” извпр, разликпвала се, и 

разликује се пд пних на истражним пбектима (на Б-1 је 28.5C, на РБ-3/90 је 30C), збпг разлишите 
дубине на кпјима се впда захватала, или се сада захвата. 
Имајући у виду да се састав термпминералних впда впдпзахвата у Радаљскпј Баои знашајније не 
разликује, даће се детаљан приказ испитиваоа впде са бущптине РБ-3/90 кпја су извадена 2001. 
и 2002. гпдине. Урађенп је 4 кпмплетне и 8 скраћених хемијских анализа. Укупна минерализација 
термпминералних впда, дпбијена на пснпву резултата ппменутих анализа, је пкп 200 мг/л, тј. 
креће се у интервалу пд 170-240 мг/л,  дпк pH вреднпст варира у границама пд 9-9.5. Међу 
катјпнима препвлађује натријум са кпнцентрацијама пд 47 дп 74 мг/л, а међу анјпнима 
хидрпкарбпнати шији се садржај креће пд 70 дп 110 мг/л (табела КПВ.1). Температура впде је 

30C, са маоим псцилацијама (29.6-30C), у зависнпсти пд гпдищоег дпба, пднпснп пд 
температуре ваздуха.  
 
Пснпвни анјпнски и катјпнски састав впде са бущптине РБ-3/90 приказан је фпрмулпм Курлпва: 

 96.29

89

3

39

3

49
20.0002.0

2 pHT
KNa

COHCO
MSH


 

 
Иакп впда из Радаљске Баое према велишини минерализације пд пкп 200 мг/л, не би мпгла да се 
сврста у групу минералних, тп је ипак ушиоенп збпг ппвећанпг садржаја ппјединих кпмппнената, 
изнад MDK дпзвпљених за пијаће впде. Тп се пре свега пднпси на впдпник-сулфид (H2S) и 
флуприде (F).   
 
Кап врлп карактеристишне кпмппненте пп кпјима су впде Радаљске Баое ппзнате, и збпг кпјих су 
најверпватније и лекпвите су флуприди (F), и сумппр кпји се јавља у пблику хидрпсулфида (HS-). 
Садржај флуприда у наведеним анализама се кретап у границама пд 2.55-2.80 мг/л, щтп знаши да 
је кпефицијент стабилнпсти 0.91. Збпг ппвећанпг садржаја H2S, пд 1.8 дп 2.1 мг/л (кпефицијент 
стабилнпсти 0.85), впда има специфишан мирис на “ппкварена јаја”, па су је раније звали и 
“Радаљска сумппроаша”. У испитиваним узпрцима није кпнстатпван ппвищен садржај 
радипактивних елемената, такп да термпминерална впда задпвпљава и стрпге критеријуме за 
пијаће впде. 
 
Микрпбиплпщке анализе впде из бущптине РБ-3/90 ппказују да је пна исправна, щтп с пбзирпм 
на услпве прихраоиваоа, фпрмираоа и дубину ппјављиваоа није требалп ни дпвпдити у 
питаое.  
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Табела КПВ.1. Уппредни приказ кпмплетних хемијских анализа термпминералних впда 
Радаљске Баое18  

Кпмппнента 14.11.2011. 20.02.2002 02.05.2002. 15.10.2002. 

Температура (
п
C) 30 29.9 / 30 

pH 9.3 9.5 9.6 9.5 

Мутнпћа (NTU) 0.2 0.1 1 1 

Бпја (степени Pt-Co скале) 0 0 0 0 

Мирис на H2S на H2S / / 

 230 220 230 220 

Минерализација (mg/l) 175 185 240 230 

Укупна тврдпћа (
п
dH) 0.2 0.2 0.2 0.14 

Утрпшак (KMnO4), mg/l 1.7 1.5 1.5 1.5 

Калцијум (Ca
++

), mg/l 2.2 1.75 1.1 0.8 

Магнезијум (Mg
++

), mg/l 0.07 0.5 0.3 0.15 

Натријум (Na
+
), mg/l 50 53 55 52 

Калијум (K
+
), mg/l 0.7 0.8 0.7 0.7 

Карбпнати (CO3
--
), mg/l 19 20 24 17 

Хидрпкарбпнати (HCO3
-
), mg/l 80 82 70 76 

Хлприди (Cl
-
), mg/l 5 7.1 13 12.4 

Сулфати (SП4
--
), mg/l 12 13.4 5.2 9.2 

Ампнијак (NH4), mg/l <0.05 <0.03 <0.05 <0.05 

Нитрати (NO3
-
), mg/l 0 0 0.2 <0.2 

Нитрити (NO2
-
), mg/l 0 0 <0.005 <0.005 

Гвпжђе (Fe), mg/l <0.01 <0.01 0.01 0.01 

Алуминијум (Al), mg/l <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 

Литијум (Li), mg/l 0.27 0.3 0.25 0.25 

Манган (Mn), mg/l <0.02 <0.002 0.002 0.002 

Хрпм (Cr), mg/l 0.001 <0.001 0.002 0.002 

Арсен (As), mg/l <0.001 <0.001 0.035 0.035 

Стрпнцијум (Sr), mg/l 0.01 0.01 <0.02 <0.02 

Баријум (Ba), mg/l <0.01 <0.01 <0.02 <0.02 

Цинк (Zn), mg/l 0.002 0.003 0.002 0.002 

Рубидијум (Rb), mg/l 0.001 0.001 0.01 0.01 

Кадмијум (Cd), mg/l <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Бакар (Cu), mg/l 0.002 0.001 0.001 0.001 

Плпвп (Pb), mg/l 0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Селен (Se), mg/l <0.001 <0.001 <0.0002 <0.0002 

Жива (Hg), mg/l <0.0004 <0.0002 <0.0002 <0.0002 

Брпмиди (Br), mg/l <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 

Силицијум (SiO2), mg/l 45.6 44 47.8 47.8 

Бпр (B), mg/l 0.6 0.5 0.15 0.15 

Јпдиди (J), mg/l <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 

Фпсфпр (P), mg/l 0.015 0.01 0.015 0.015 

Флуприди (F), mg/l 2.6 2.55 2.8 2.8 

Раствпрени кисепник (П2), mg/l 1.5 1.6 1 1.6 

Раствпрени угљен-дипксид (CП2), mg/l <0.5 <0.4 <0.5 <0..5 

                                                           
18

 Ђпкић М., 2007 
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Впдпник-сулфид (H2S), mg/l 1.95 2.1 1.85 1.9 

Укупна алфа активнпст (Bq/l) <0.1 / <0.1 <0.1 

Укупна бета активнпст (Bq/l) <1 / <1 <1 

 

2.3.2.7 КВАЛИТЕТ ВПДЕ НА ИЗВПРИЩТИМА 

Према правилнику п Хигијенскпј исправнпсти впде за пиће врщи се кпнтинуирана кпнтрпла 
квалитета впде са извприщта кпјим управља ЈКП „Дрина“. Квалитет впде је такав да се не врщи 
ппправка ни једнпг параметра псим микрпбиплпщких вреднпсти и тп упптребпм хлпринатпра.  

 

2.3.2.8 ХИДРПМПРФПЛПЩКЕ ПРПМЕНЕ И ЗАЩТИТА ПД ВПДА19 

На деснпј пбали Дрине у Малпм Звпрнику урађена је пбалпутврда и насип према прпјектнпј 
дпкументацији кпју је урадип Енергппрпјкт 1971.гпдине. Дпкументацијпм је датп прпјектнп 
рещеое регулације и десне и леве пбале Дрине. Лева пбала је у целини урађена према 
прпјектнпј дпкументацији, дпк је десна пбала рађена етапнп дп 1990.гпдине, када су радпви 
прекинути. Дп тада су на деснпј пбали урађени делпви регулације узвпднп и низвпднп пд 
гвпзденпг мпста Краља Петра Првпг ( пещашки гранишни прелаз са Републикпм Српскпм ), али је 
сам деп пкп мпста пкп 600 метара узвпднп и 600 метара   низвпднп    пстап    неурађен. Мпста   
Краља  Петра   Првпг се налази на стаципнажи км 91+000 реке Дрине. Пбјекти изграђени на 
насутпм тлу  уз саму пбалу низвпдни пд мпста су делпм защтићени пд мерпдавних впда, и  тп 
виспким пптппрним зидпвима. 

 
Пптребнп је јпщ да се изради 1200 метара пбалпутврде пкп старпг мпста. 
 
Такпђе на пптезу пд реке Мпщтаница дп Нпвпг мпста, где се налази гранишни прелаз са 
Републикпм Српскпм, у дужини пд 250 метара не ппстпји пбалпутврда. 
 
Укупна дужина пбалпутврде је 4 850 метара. 
 

2.3.2.9 ХИДРПЕНЕРГЕТСКП КПРИЩЋЕОЕ ВПДА 

Хидрпелектрана "Звпрник"20 

Хидрпелектрана ''Звпрник'' (слика ХКВ.1) припада привреднпм друщтву Дринскп - Лимске 
хидрпелектране. Тренутнп има 80 заппслених. 
 
Хидрп-електрана "Мали Звпрник" изграђена је 1955 гпдине и лпцирана на реци Дрини у насељу 
Мали Звпрник. У свпм саставу има шетири агрегата пп 24МW, щтп шини укупни инсталисани 
капацитет пд 96МW. Ппменута хидрп-електрана "Мали Звпрник" је типа предбранскп-прптпшна, 
са гпдищопм прпизвпдопм електришне енергије пд пкп 550 GWh. У нареднпм перипду планира 
се ппвећаое електришне снаге једнпг агрегата са 24 МW на 32.4 МW, щтп би у 2020. гпдини 
шинилп укупни инсталисани капацитет пд 121.2 МW. ХЕ Звпрник је дакле „прибранскп-прптпшнп 

                                                           
19

 Ппдаци дпбијени у ппщтини Мали Звпрник 
20

  Кприщћени литератури извпри: Прпстпрни план Ппщтине Мали Звпрник и 

 http://www.dlhe.rs/latinica/o-he-danas-hidroelektrana-zvornik 

http://www.dlhe.rs/latinica/o-he-danas-hidroelektrana-zvornik
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ппстрпјеое, са сваке стране ппремљенп пп једнпм мащинскпм зградпм, у кпјима су смещтена пп 
два агрегата. 
 
Дужина саме бране је 166.5 m, а укупна дужина рашунајући и мащинске зграде изнпси 267 м. 
Грађевинска висина бране је 42 m, дпк је кприсни пад 21.6 m. 
 
Брана има псам преливних ппља за прппущтаое сувищних впда, слапищте дужине 32 м за 
умириваое енергије впде кпја се прелива, а пбезбеђена је и са 4 темељна испусна тунела за 
прппущтаое решнпг нанпса и вищка впде. 
 
Са десне стране у брани је тунел дуг 125 m и щирпк 2.5 m кпји служи за прппущтаое балвана. На 
левпј страни бране је изгрђена рибља стаза, укупне дужине 160 метара, шиме се впди рашуна п 
риби кпја из рекe Дунава и Саве улазе у Дрину а за време мрещћеоа дппиру шак дп оених 
извприщта. 
 
У брану ХЕ Звпрник уграђена су шетири агрегата, расппређени пп два у свакпј пд мащинских 
зграда, са пбе стране реке. Ппшетна инсталисана снага свакпг агрегата, кпји се састпји пд пп једне 
турбине и генератпра, изнпсила је пп 22.4 мегавата, щтп је давалп укупну снагу пд 86,6 мегавата. 
У нпвије време, ппдизаоем гпроег нивпа впде и прпдубљиваоем кприта Дрине исппд бране, 
ппвећан је кпристан пад такп да је ппвећана снага агрегата на нещтп вище пд пп 24 мегавата, щтп 
у укупнпј снази изнпси 96 мегавата. 
 
Кпмплетнп управљаое Хидрпелектранпм је аутпматизпванп и врщи се из Развпднпг ппстрпјеоа, 
кпје је смещтенп 600м даље пд бране. 
 
Изградопм бране, на Дрини се фпрмиралп вещташкп језерп, дугашкп пкп 25 килпметара, пд 
Малпг Звпрника дп Велике Реке. 
 
Мала хидрпелектрана "Радаљ" 

Скпрп сви впдптпци на теритприји ппщтине Мали Звпрник у свпјим гпроим тпкпвима дубпкп су 
усешени у стенске масе, са великим падпм дплинских страна. Збпг великих разлика релативних 
надмпрских висина, на извприщтима и ущћима тпкпва, кприта река имају велики пад, такп да се 
тпкпви пдликују великим хидрпенергетским пптенцијалнпм.  
 
Прва идеја за изградоу мале хидрпцентрале јавила се јпщ 50-тих гпдина прпщлпг века и тада су 
птппшела прва истраживаоа на пву тему. 70-тих гпдина Гепспнда из Загреба радила је геплпщка 
истраживаоа у гпроем сливу тпка реке Бпраое за пптребе изградое бране. Радпви су убрзп 
напущтени јер су у близини пдабранпг лпкалитета (будућег преграднпг прпфила) тпкпм пвих 
истраживаоа набущени мермерисани крешоаци. Из тпг разлпга су истраживаоа пресељена у 
слив реке Црни Радаљ.  
 
Камен темељац пве мале ХЕ пплпжен је 1980. гпдине, мащинска зграда и брана висине 15 метара 
на реци Црни Радаљ је ппшела са изградопм 1984. гпдине. 1988. гпдине гравитаципна брана је 
заврщена и тада је напуоенп језерп. Ппред земљане бране на реци Црни Радаљ направљен је и 
тирплски захват на левпј притпци, реци Дејанпвац. Званишна прпизвпдоа електришне енергије је 
ппшела 1995. гпдине. Електрана гпдищое прпизвпди пкп 400.000 kWh. Има једну „Банки“ турбину 
инсталисане снаге 214kW   а највећа пстварена снага је 170 kW.  
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Брана ХЕ "Радаљ" приказана је на сликама ХКВ.1, ХКВ.2, ХКВ.3, ХКВ.4 и ХКВ.5.  

Кппрдинате микрплпкације ХЕ Радаљ су: 
 

Кппрдинатни 
систем 

истпчнп севернп надмпрска исина 

Gaus Kriger 7359997 4918266 491 
UTM 34N WGS84 359606 4917298 491 

 

 
Слика ХКВ.1. Лпкација бране ХЕ »Радаљ« ппзиципнирана на SASPlanet-Google сателитскпм 

снимку 
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Слика ХКВ.2. Брана ХЕ »Радаљ« Слика ХКВ.3. Брана ХЕ »Радаљ« 

 

  
Слика ХКВ.4. Језерп фпрмиранп узвпднп пд 

бране ХЕ »Радаљ« 
Слика ХКВ.5. Ппглед на језерп са бране ХЕ 

»Радаљ« 
 
 
Хидрпенергетски пптенцијал 
 
Хидрпелектране  
 
Ппщтину Мали Звпрник карактерищу знашајни впдни ресурси кпји нису у дпвпљнпј мери 
искприщћени и представљају вепма дпбар пплигпн за инвестиципне активнпсти кпје ће 
ппспещити екпнпмски раст и ствприти услпве за креираое спцијалне сигурнпсти.  
 
Ппред хидрпелектране „Звпрник“ треба пптенцирати изградоу мини хидрпелектрана кпје би 
дппринеле прпизвпдои далекп веће кплишине електришне енергије и знашајнп увећале 
привредни развпј Ппщтине. 
 
Мини хидрпелектране  
 
Списак мини хидрпелектрана кпји је преузет из впдппривредне пснпве Србије и пптврђен 
услпвима и Катастрпм малих хидрпелектрана Министарва рударства и енергетике РС планиран у 
Ппщтини Мали Звпрник, дат је следећпм табелпм:  
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Табела ХКВ.1. Списак мини хидрпелектрана 

Назив 
впдптпка 

назив МХЕ тип 
преграде 

Кратак ппис инстал. снага 
(кW) 

Бпринска 
река  

Кпјићи Тирплски 
захват 

Дпвпђеое впда за пву ХЕ врщи се ппмпћу 4 
впдпзахвата тирплскпг типа кпји се налазе на 
Букпвпм пптпку и рекама Бприоскпј, Белпј и 
Каменици, са талпжницама и укппаним АЦ дпвпдпм 
и сифпнпм на пбема пбалама дп впдпстана. Пдатле 
се наставља шелишни цевпвпд дужине 632м дп 
мащинске зграде кпја је лпцирана на пкп 100м 
низвпднп пд ущћа реке Каменице. 

210 

Црни Радаљ 
Равнаја 

Рпгуља Тирплски 
захват 

Дпвпђеое впда за пву ХЕ врщи се ппмпћу 2 
впдпзахвата тирплскпг типа кпји се налазе на Црнпм 
Радаљу и Равнаји, са талпжницама и укппаним АЦ 
дпвпдпм и сифпнпм на пбема пбалама дп впдпстана. 
Пдатле се наставља шелишни цевпвпд дужине 337м 
дп мащинске зграде кпја је лпцирана на Равнаји на 
пкп 300м узвпднп пд оенпг ущћа. 

300 

Бпраоска 
река 

Амајић Тирплски 
захват 

Преграднп местп у виду тирплскпг впдпзхвата у кпга 
се уливају впде из узвпдне хидрпелектране, 
лпциранп је на пкп 500м низвпднп пд Вушијашкпг 
пптпка са талпжницпм на левпј страни и АЦ дпвпдпм 
дп впдпстана. Пдатле се наставља шелишни цевпвпд 
дужине 105м дп мащинске зграде кпја је лпцирана 
на ущћу Бпраоске реке у Звпрнишкп језерп. 

245 

Мала 
Бпраоска 

Бпжикпвац Тирплски 
захват 

На преграднпм месту кпји се налази 
неппсреднписппд ущћа Плавпг пптпка у Бпраоску 
реку мпгуће је ппдићи маоу брану висине пкп 20м, 
са укппаним АЦ дпвпдпм и сифпнпм дп впдпстана. 
Пдатле се наставља шелишни цевпвпд 195м дп 
мащинске хале кпја је лпцирана на пкп 1км узвпднп 
пд Скпкпвашкпг пптпка. 

300 

Бпраоска 
река 

Грабпвац Тирплски 
захват 

На преграднпм месту кпји се налази неппсреднп 
исппд ущћа Плавпг пптпка у Бпраоску реку мпгуће је 
ппдићи маоу брану висине пкп 20м, са укппаним АЦ 
дпвпдпм и сифпнпм дп впдпстана. Пдатле се 
наставља шелишни цевпвпд 195м дп мащинске хале 
кпја је лпцирана на пкп 1км узвпднп пд Скпкпвашкпг 
пптпка. 

280 

Бпраоска 
река 

Грабпвац Тирплски 
захват 

Впдпзахват тирплскпг типа смещтен је на пкп 500м 
узвпднп пд ущћа Плавпг Пптпка у Бпраоску Реку са 
талпжницпм на левпј пбали и укппаним АЦ дпвпдпм 
и сифпнпм дп впдпстана. Пдатле се наставља 
шелишним цевпвпдпм дужине 195м дп мащинске 
зграде кпја је лпцирана на 1км узвпднп пд 
Спкплпвшкпг пптпка. 

280 

Велика  
река 

Вис Тирплски 
захват 

Дпвпђеое впде за пву ХЕ врщи се ппмпћу 2 тирплска 
впдпзахвата а лпцирани су на пкп 150м узвпднп пд 
ущћа Ппдгајскпг пптпка у Велику Реку са  
талпжницпм на левпј пбали и укппаним АЦ дпвпдпм 
дп впдпстана. Пдатле наставља шелишни цевпвпд 
дужине 116м дп мащинске зграде кпја је лпцирана 
на пкп 1,2км узвпднп пд ущћа Велике Реке. 

250 

НАПОМЕНА: Микрплпкације и снаге наведених мини ХЕ нису пбавезујуће. Пптребне су прпвере пп свим 
ппсебним услпвима. Мпгућа је и изградоа на другим лпкацијама укпликп се прибави сагласнпст 
надлежнпг Министарства. 
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У 2010. г. „Екпенергп инжеоеринг" дпп Нпви Бепград, израдип је Мастер план "Хидрпенергетски 
пптенцијал Мали Звпрник" у циљу сагледаваоа мпгућнпсти искприщћеоа пбнпвљивпг извпра 
енергије - хидрппптенцијала решних тпкпва ппщтине Мали Звпрник, изградопм МХЕ.  
 
Наведеним елабпратпм дефинисане су следеће енергетске мпгућнпсти (без прпвере псталих 
битних услпва) : 
1. На сливу Бпраоске реке 4 МХЕ (Амајић, Павлпвићи, Дпои Ерићи и Петрпвићи), укупне 

инсталисане снаге 1020 кW; 
2. На сливу Бпринске реке 5 МХЕ (Батар, Кпјићи, Папше, Павлпвићи I, Андраша и Биљевине), 

укупне инсталисане снаге 385 кW; 
3. На сливу реке Бушевскпг пптпка 1 МХЕ (Прлпвине), инсталисане снаге 69 кW; 
4. На сливу Велике реке 4 МХЕ (Велика река, Дпоа Враоаша, Рпппвић и Ппеци), укупне 

инсталисане снаге 574 кW; 
5. На сливу реке Вепша 1 МХЕ (Арсенпвићи),  инсталисане снаге 56 кW; 
6. На сливу реке Мпщтаница 1 МХЕ (Клек),  инсталисане снаге 72 кW; 
7. На сливу реке Прпсеница 1 МХЕ (Владићи),  инсталисане снаге 55 кW; 
8. На сливу реке Радаљ 7 МХЕ (Бпгићевићи, Радаљ, Радаљ I, Рпгуља, Рпгуља I, Радићи, Радаљска 

баоа), укупне инсталисане снаге 940 кW; 
9. На сливу реке Требищнице 1 МХЕ (Петкпвићи),  инсталисане снаге 22 кW; 
10. На сливу реке Пљещтанице 1 МХЕ (Тезга),  инсталисане снаге 70 кW; 
11. На сливу реке Цулинске реке 1 МХЕ (Цулине),  инсталисане снаге 62 кW; 
 
Укупна инсталисана снага свих 27 МХЕ (према Мастер плану), изнпсила би 3325 кW.  
 
Плански пснпв за мини ХЕ снаге дп 1 МW (1000 кW), пбезбеђује се разрадпм услпва из правила 
уређеоа и грађеоа (Ппсебни услпви за изградоу малих хидрпелектрана), пднпснп израдпм 
Плана детаљне регулације, уз прибављаое свих пптребних услпва и сагласнпсти, а пре свих 
услпва защтите прирпде, услпва впдппривреде кап сагласнпсти и свих псталих кприсника 
предметнпг прпстпра. 
 

2.3.3 ВАЗДУХ 

2.3.3.1 ЕМИСИЈЕ У ВАЗДУХ 

Пд знашајнијих загађиваша истишу се каменплпми и градска тпплана ЈКП „Дрина“.  Щтп се тише 
каменплпма, пни збпг специфишнпсти прпизвпднпг прпцеса ппдлежу надзпру Републишке 
инспекције за защтиту живптне средине, и на пснпву тпга врще перипдишна мереоа емисије у 
живптну средину у складу са закпнпм. 
 
У прилпгу је дат табеларни приказ вреднпсти три ппјединашна мереоа пращкастих материја на 
мернпм месту Е2 (ппстрпјеоа за птпращиваое дрпбилане и класирнице крешоака)21: 
 

                                                           
21 Мереоа пбјављена у Извештају п мереоу Емисије загађујућих материја бр 20/13-1 пд 

28.01.2013. гпдине / „МД Прпјект институт“ Д.О.О. 

 



Студија п пдрживпм кприщћеоу и защтити прирпдних ресурса у прекпгранишнпм ппдрушју Србија – БиХ  

           

151 

 

Табела ЕВ1. Мереоа прашкастих материја на мернпм месту Е2 

Мернп 
местп 

Лпкација Параметри Јединице Вреднпсти 

Узпрак 1 
Е020/4 

Узпрак 2 
Е020/5 

Узпрак 3 
Е020/6 

ГВЕ 

Е2 Емитер 
ппстрпјеоа за 
птпращиваое 
дрпбилане и 
класирнице 
крешоака 

Температура 
гаса 

˚C 19.22 20.81 22.11 / 

Средоа 
брзина 

струјаоа гаса 

m/s 12.94 12.70 12.92 / 

Прптпк сувпг 
птпаднпг 
ваздуха 

m
3
/h 19998.7 19525.9 19787.1 / 

Укупна 
кпнцентрација 

пращкастих 
материја 

mg/m
3
 13.65 16.77 17.93 150* 

Масени прптпк 
пращкастих 

материја 

kg/h 0.273 0.327 0.355 / 

*За масени прптпк пд 0.5 kg/h и маои 

Наппмена: Прпщирене мерне несигурнпсти су: 

- за укупне пращкасте материје: ± 7,08% 

Мереое извршип Институт за заштиту на раду А.Д. Нпви Сад, 2010 гпдине 

На пснпву мереоа Републишка инспекција за защтиту живптне средине је кпнстантпвала да нема 

прекпрашеоа дпзвпљенпг нивпа емисије укупних талпжних материја. 

Мереое и анализа емисије непрганских гаспвитих материја врщених према RU 5.4.1.4 i стандарду 

SRPS ISO 10780. Резултати ппјединашних мереоа емисије кптларнице приказани су у табелама 

ЕВ2, ЕВ3, ЕВ4. 

Табела ЕВ2. Средоа брзина струјаоа ваздуга, прптпци птпаднпг ваздуха, температура, 
кпнцентрација О2   и СО2 

Мерни параметри Јединица 
мере 

Измерене /израчунате вреднпсти ± мерна несигурнпст 

1. мереое 2. мереое 3. мереое 

Активни пресек канала m
2 

0,8 

Средоа брзина струјаоа 
ваздуха 

m/s 5,2 ± 2,3% 5,0 ± 2,3% 5,2 ± 2,3% 

Прптпк птпаднпг ваздуха m
3
/h 14.849 14.349 14.862 

Прптпк птпаднпг ваздуха ппд 
стандардним услпвма 

m
3
/h 12.972 12.531 12.962 

Амбијентална температура ˚C 8,7 9,1 9,8 

Темперетаура птпаднпг гаса ˚C 33,7 ± 0,5% 33,8 ± 0,5% 34,2 ± 0,5% 

Кпнцентрација П2 % 15,6  ± 2,1% 15,6 ± 2,1% 15,6 ± 2,1% 

Кпнцентрација СП2 % 3,0 ± 2,9% 3,1 ± 2,9% 3,1 ± 2,9% 
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Табела ЕВ3. Мереое и анализа емисије CO2     и азптпвих пксида   

Мерни 
параметри 

Кпнцентрација 

Јединице 
мере 

Измерена вреднпст ± мерна несигурнпст ГВЕ 

1. мереое 2. мереое 3. мереое 

Угљенмпнпксид 
CO2 

mg/m
3
 1,25 ± 2,2% 2,50 ± 2,2% 1,25 ± 2,2% 100 

Азптпви пксиди  
NOx изражени 

кап NO2 

mg/m
3
 36,90 ± 3,2% 36,90 ± 3,2% 34,85 ± 3,2% 200 

 

Табела ЕВ4. Кпличине загађујућих материја кпје се емитују у атмпсферу – масени прптпк 

Материја Јединице 
мере 

Масени прптпк 

Угљенмпнпксид CO2 kg/h 0,016 0,031 0,016 

Азптпви пксиди  NOx изражени 
кап NO2 

kg/h 0,479 0,462 0,452 

 

На пснпву резултата мереоа емисије загађујућих материја у живптнпј средини из емитера 
кптларнице ЈКП „Дрина“ у Малпм Звпрнику, улица Рибарска 42, а према шлану 22. Уредбе п 
гранишним вреднпстима емисије загађујућих материја у ваздуху („СЛ.гласник РС“ бр.71/10 и 
06/11), прилпг II  деп IV утврђенп је да су измерене вреднпсти емисије загађујућих материја су у 
дпзвпљеним границама емисије. 
 

2.3.3.2 КВАЛИТЕТ ВАЗДУХА 

На теритприји Ппщтине Мали Звпрник се не врще псматраоа и праћеоа прпмена квалитета 
ваздуха. За пптребе анализе квалитета ваздуха ниже у табелама КВЗ.1, КВЗ.2 и КВЗ.3 су приказане 
средое гпдищое кпнцентрације сумппрдипксида, азптдипксида и угљенмпнксида са пратећим 
свпјим параметрима а забележеним на теритприји града Лпзнице кпји се теритпријалнп налази 
најближе Ппщтини Мали Звпрник па кап такав мпже делимишнп да укаже на прпмену квалитета 
ваздуха щирег регипна. Треба имати у виду да град Лпзница има знатнп већи брпј станивника са 
једне стране а са друге стране има и интензивнију индустрију пд Малпг Звпрника. Такп да се 
мпже скпрп са сигурнпщћу мпже тврдити да вреднпсти приказаних кпмппненти псмптрених на 
теритприји Лпзнице су у мнпгпме маое на теритприји Малпг Звпрника. 
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Табела КВЗ.1. Средое гпдишое кпнцентрације SO2 
3
), брпј дана са прекпрачеоем ГВ, максималне 

дневне кпнцентрације 
3
), 4’ у ппадајућем низу максимална дневна и 25’ у ппадајућем низу 

максимална сатна кпнцентрација 
3
), учесталпст (%) класа квалитета ваздуха SAQI_11 на 

пснпву дневних вреднпсти и распплпживпст ппдатака (%) 

 
 
 
 
 
SO2 

С
р

е
д

о
е

 г
п

д
и

ш
о

а 

вр
е

д
н

п
ст

  

Б
р

п
ј д

ан
а 

са
 >

 1
2

5
 

3
 

М
ак

си
м

ал
н

а 
д

н
е

вн
а 

вр
е

д
н

п
ст

 

4
’ у

 н
и

зу
 м

ак
си

м
ал

н
и

х 

д
н

е
вн

и
х 

кп
н

ц
е

н
тр

ац
и

ја
 

2
5

’ у
 н

и
зу

 м
ак

си
м

ал
н

и
х 

д
н

е
вн

и
х 

кп
н

ц
е

н
тр

ац
и

ја
 Учесталпст класа квалитета ваздуха у % на пснпву 

измерених средоих дневних кпнцентрација 

Р
ас

п
п

л
п

ж
и

вп
ст

 %
 

п
п

д
ат

ак
а 

тп
кп

м
 г

п
д

и
н

е
 

п
д

л
и

ша
н

 

д
п

б
ар

 

п
р

и
хв

ат
љ

и
в 

за
га

ђ
ен

 

ја
кп

 з
аг

ађ
ен

 

0 - 50 50.1-
75 

75.1-125 125.1-187.5 >187.4 

2010 гпдина 

Лпзница 20 1 219 928 227.7 92.6 5.2 1.9 0.0 0.3 89 

2011 гпдина 

Лпзница 20 0 97 75.8 152.7 92.3 6.4 1.3 0.0 0.0 82 

2012 гпдина 

Лпзница 22 0 83 77.5 195.0 92.9 5.9 1.2 0.0 0.0 89 

 
 
 

Табела КВЗ.2. Средое гпдишое кпнцентрације NO2 
3
), брпј дана са прекпрачеоем ГВ, максималне 

дневне кпнцентрације 
3
), 19’ максимална дневна и сатна кпнцентрација 

3
), учесталпст 

(%) класа квалитета ваздуха SAQI_11 на пснпву дневних вреднпсти и распплпживпст ппдатака (%) 
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Учесталпст класа квалитета ваздуха у % на 
пснпву измерених средоих дневних 
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0-42.5 42.6-

60 
60.1-85 85.1-125 >125 

2010 

Лпзница 20 0 53 86.1 97.8 2.2 0.0 0.0 0.0 88 

2011 

Лпзница 24 0 76 89.4 96.4 2.7 0.8 0.0 0.0 100 
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Табела КВЗ.3. Средое гпдишое кпнцентрације CO (mg/m
3
), максималне гпдишоа 8-сатна 

кпнцентрација угљенмпнпксида (mg/m
3
), учесталпст (%) класа квалитета ваздуха SAQI_11 на пснпву 

дневних вреднпсти угљенмпнпксида и распплпживпст ппдатака (%) 
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0-2500 2501-3500 3501-5000 5001-10000 >10000 

2011 

Лпзница 1.20 5.6 99.5 0.5 0.0 0.0 0.0 100 

2012 

Лпзница 0.99 4.9 89.7 6.6 3.7 0.0 0.0 95 

 

2.3.4 ЗЕМЉИЩТЕ  

2.3.4.1 УГРПЖЕНПСТ ЗЕМЉИЩТА  

Земљищта у урбанп-индустријским регипнима ппказују велике разлике у пднпсу на земљищта у 
прирпдним срединама. Урбана земљищта су шестп излпжена антрпппгеним утицајима збпг веће 
густине насељенпсти, интезитета сапбраћаја, близине индустрије итд.  

 
Дугптрајнп унпщеое загађујућих материја у земљищте мпже дпвести дп смаоеоа оегпвпг 
пуферскпг капацитета, щтп за ппследицу мпже имати трајну кпнтаминацију земљищта и 
ппдземних впда. Пваква земљищта мпгу да нанесу щтету људскпм здрављу услед акумулације и 
испущтаоа тещких метала, нитрита, пестицида и прганских загађиваша.  
 
Ппстпји некпликп путаоа кпјима кпнтаминанти из урбанпг земљищта мпгу дпспети у људски 
прганизам. Најважнија пд оих је прекп упбишајених људских активнпсти, када шпвек дплази у 
кoнтакт са земљищтем бправећи у паркпвима, на игралищтима, стамбеним зпнама, 
кпмерцијалним и другим пбјектима.  
 
Друга пп знашају путаоа је јесте земљищте – кприсне биљке - шпвек, када шпвек дплази у дпдир са 
кпнтаминантима ппсреднп прекп биљака кпје гаји на загађеним земљищтима. 
 
Знашај ппзнаваоа квалитета земљищта са станпвищта прганских и непрганских загађујућих 
материја пгледа се у мпгућнпсти прпцене ризика, лпцираоа и санације загађених пбласти кап и 
идентификације и измещтаое извпра загађеоа. 
 
Загађиваое земљищта на ппдрушју ппщтине Мали Звпрник присутнп је на ппјединим 
лпкалитетима.  

 
Најизраженија ппјава деградације земљищта су  лпкална неуређена сметлищта, зпне ппред 
путева, у кпјима се сада пптпунп нерегулисанп пдлаже птпад свих врста. 
 



Студија п пдрживпм кприщћеоу и защтити прирпдних ресурса у прекпгранишнпм ппдрушју Србија – БиХ  

           

155 

 

У Мaлoм Звoрнику нe пoстojи дeпoниja смeћa. Смeћe сe oдвoзи нa дeпoниjу у Лoзницу. Скупљaоe 
и oдвoжeоe смeћa у Oпщтини je кoнтejнeрскoг типa. Пoсao скупљaоa и oдвoжeоa смeћa пo 
сeлимa је  урeђeн oпщтинским aктимa и тп ппщтинскпм Пдлукпм п кпмуналним делатнпстима, 
кпјпм је предвиђенп ппстављаое кпнтејнера пп сепским месним заједницама и уведена је 
пбавеза сепскпм станпвнищтву да плаћа услуге изнпщеоа смећа у паущалнпм изнпсу.  

 
Ппред неадекватнпг управљаоа кпмуналним шврстим птпадпм, други кљушни прпблем загађеоа 
земљищта и впда је управљаое птпадним впдама.  
 
Кaнaлизaциoни систeм у грaдскoм нaсeљу Мaли Звoрник је рeлaтивнo у зaдoвoљaвajућeм стaоу, 
мaдa у кищнoм пeриoду дoлaзи дo мeщaоa фeкaлних и aтмoсфeрских вoдa. У Дoоeм Нaсeљу, 
кoje je у сaстaву грaдскoг нaсeљa Мaли Звoрник, сaмo je дeлимишнo изграђена кaнaлизaциoнa 
мрeжa. 
 
Села немају рещену канализацију. Прпблем птпадних впда рещавају  индивидуалнп, испущтајући 
је у први пптпк или реку или имају индивидуалне прпписне или непрпписне септишке јаме.   
Щтп се тише индустријских птпадних впда у насељу Мали Звпрник и у селима ппщтине Мали 
Звпрник нема знашајнијих загађиваша. 
 
Са садащопм структурпм и пбимпм ппљппривредне прпизвпдое, упптреба вещташких ђубрива и 
пестицида нису узрпци већег загађиваоа земљищта. У пвпј ппщини се не врщи праћеоа, 
мпнитпринг, квалитета земљищта на пснпву кпјег би се утврдип степен угрпженпсти земљищта 
пд хемијскпг загађеоа.   
 
Угрпженпст земљишта пд клизишта, пдрпна ерпзије 
 
Највећи деп ппдрушја пве ппщтине заузима брдскп и планинскп земљищте. Ппдрушје ппщтине 
Мали Звпрник се пдликује разгранатпм хидрпграфскпм мрежпм. Заједнишка карактеристика свих 
тпкпва је бујишни карактер тешеоа. Кап ппследица великих кплишина падавина, разуђенпг типа 
рељефа и геплпщке ппдлпге, ппврщинска и дубинска ерпзија земљищта је маое или вище 
заступљена у свим решним сливпвима. 
 
На ппдрушје ппщтине Мали Звпрник заступљене су све категприје ерпзипни прпцеси у зависнпсти 
пд геплпщких и мпрфплпщких прилика на терену. 
 
У дплинама већих река, кап резултат флувијалне ерпзије, фпрмирани су алувијални нанпси.  
Највећи алувијални нанпси су фпрмирани у дплини реке Дрине, а нанпси маоих димензија у 
дплинама Радаљске, Бпринске и Бпраоске реке. Ппред алувијалних нанпса, у дплинама река, 
фпрмиране су и решне терасе. Највеће решне терасе су фпрмиране у дплини Дрине, а на ущћу 
Бпринске реке фпрмиране су две решне терасе са прпсешним дебљинама пд 5-8 m. 
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2.3.5 ЩУМЕ  

2.3.5.1 УГРПЖЕНПСТ ЩУМА   

У услпвима савременпг газдпваоа, трајнпг и раципналнпг кприщћеоа щума, праћеое 
здравственпг стаоа све вище дпбија на знашају. Стпга се мпже закљушити да се све планиране 
мере узгпјне и уређајне прирпде, кпје впде ппщтем унапређеоу стаоа щума, не мпгу пстварити 
без предузимаоа адекватних мера за ппстизаое и пдржаваое дпбрпг здравственпг стаоа 
састпјина. Здравственп стаое букпвих састпјина на ппдрушју пве газдинске јединице је вепма 
задпвпљавајуће. Ппјаве деградације састпјина, у виду сущеоа или негативних дејстава абиптишке 
прирпде (снегплпми, ветрплпми) су ретке и ппјединашне. Таквп стаое букпвих састпјина, кап 
најзаступљенијих, се у највећпј мери пдражава на ппщте здравственп стаое састпјина газдинске 
јединице.  
 
Када се гпвпри п псталим састпјинама, билп прирпдним или вещташким, такпђе се мпже 
кпнстатпвати задпвпљавајуће стаое. Треба међутим ппменути и извесне, иакп ретке и 
ппјединашне, ппјаве нарущаваоа здравственпг стаоа у делу вещташки ппдигнутих састпјина, 
изражене пре свега у дејству шинилаца абиптишке прирпде, кап щтп су снегплпми, ветрплпми, и 
снегпизвале. Какп су пве ппјаве присутне на врлп малим ппврщинама, и у маоем степену, у 
нареднпм уређајнпм раздпбљу је мпгућа оихпва успещна санација, п шему ппстпје и 
пдгпварајући планпви и смернице.   
 
Уппщте узевщи, мпже се кпнстатпвати задпвпљавајуће здравственп стаое щумских састпјина, али 
се мпра наппменути да су неппхпдне пдгпварајуће, пре свега превентивне мере у циљу 
пдржаваоа таквпг стаоа. Ппменуте превентиве мере се свпде на сталну кпнтрплу и 
евидентираое прпмена у састпјинама кпје би мпгле указивати на ппјаве нарущаваоа 
здравственпг стаоа. Оихпвп сталнп спрпвпђеое и благпвременп предузимаое других, 
директних мера сузбијаоа щтетних утицаја су пд пресуднпг знашаја за пшуваое садащоег 
ппвпљнпг стаоа састпјина. Директне мере се свпде на санитарне интервенције у састпјинама, тј 
уклаоаое пщтећених стабала кпја би мпгла бити извпр заразе, кап и на редпвне акције скидаоа 
губаревих легала у перипду фебруар-март (на највећем делу ппврщине у дпсадащоем перипду 
напад је бип слабпг интензитета) и ппстављаое лпвних стабала.  
 

2.3.5.2 ПРИРАСТ И СЕША ЩУМА  

Укупан прираст у државним щумама изнпси 13916 м3. Пд ппстигнуте вреднпсти текућег 
дебљинскпг прираста гпдищое се ппсеше пкп 70%. Щтп се тише приватних щума евидентнп је 
прекпмернп кприщћеое дрвета из щума сппственика 

 

2.3.6 НЕ-ДРВНИ ЩУМСКИ РЕСУРСИ  

Збпг неппстпјаоа јасне метпдплпгије п прпценама ресурса не-дрвних щумских прпизвпда услед 
претеране експлатације лекпвитих биљака, щумских впћкарица и гљива мпгуће је угрпзити оихпв 
ппстанака на ппдрушју. Већ је евидентнп смаоеое кплишине ресурса услед прпмена у 
екпсистемима услпвљени прпменама климе па ппјашан антрпппгени утицај ппјашава оегпвп 
дејствп.   
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2.3.7 ПРИТИСЦИ НА БИПДИВЕРЗИТЕТ  

Са угрпженпщћу ппстанка и екплпщке стабилнпсти прирпдних щумских екпсистема стварају се 
услпви за псвајаое прпстпрра пд стране инванзивних врста. На ппдрушју Малпг Звпрника кап 
најинванзивнија дрвенаста врста је регистрпван багрем. Багрем прети да пптпунп псвпји 
станищта нижих надмпрских висина, а са климатским прпменама ппстпји мпгућнпст оегпвпг 
щиреоа и у зпни данащоих букпвих щума.   

 
Анализпм свих фактпра кпји угрпжавају бипдиверзитет на теритприји ппщтине Мали Звпрник 
мпже се закљушити да негативан утицај антрпппгенпг фактпра највище нарущава прирпдни 
пптенцијал. Највећи прпблем представља недпстатак финансијских средстава за рещаваое 
крупних кпмуналних прпблема, кап щтп су пдлагаое кпмуналнпг птпада, и прешищћаваое и 
пдлагаое   птпадних впда. Рещаваое псталих негативних трендпва у вези са пвпм 
прпблематикпм не изискује већа финансијска средства, али је пптребнп предузети неке 
активнпсти, кап щтп су спрпвпђеое едукативних прпграма везаних за защтиту прирпдних дпбара, 
прпмпција прирпдних вреднпсти краја.  
 

2.3.8 УГРПЖЕНПСТ СТАНИЩТА НА ППДРУШЈУ ИСТРАЖИВАОА  

Највећи брпј станищта, акп искљушимп антрпппгени утицај је угрпжен климатским прпменама. На 

пснпву климатских мпдела пшекује се ппмераое ппјединих заједница ка већим надмпрским 

висинама, смаоеое ареала и нестанак ппједниних щумских екпсистема. 

Кприщћеое прпстпра укљушује туризам, щумарствп, лпвствп, рибплпв, екстензивну земљпрадоу 
и стпшарствп, сапбраћај, телекпмуникације, пренпс струје далекпвпдима. Брпјне су викенд зпне. 
Щумарствп је дпминантна активнпст. Ппстављени су предајници на вище истурених врхпва. 
Стпшарствп пплакп замире са исељаваоем станпвнищтва. У нижим зпнама развијенп је впћарствп 
и ппвртарствп. Ппдрушје пресеца екпликп путних праваца.  
  
Негативни фактпри укљушују дивљу градоу, ствараое деппнија, некпнтрплисану сешу щума, 
ппщумљаваое гплети, унпщеое алпхтпних и инвазивних врста, упптребу птрпва, пестицида и 
ђубрива, узнемираваое и кривплпв.  
 
У пбласти щумарства неппвпљнп је ппщте ппдмлађиваое и унифпрмисаое прирпдних щума и 
ппдизаое култура шетинара, кап и прпбијаое нпвих камипнских путева на падинама планина, 
кпји изазивају ерпзију, ппјашанп кприщћеое дрвне масе и узнемираваое.  
 
Дивља градоа и прпблем деппнија су изражени у зпни туристишких центара и прпметних 
сапбраћајница.  
 

2.3.9 ЗАЩТИЋЕНА ПРИРПДНА ППДРУШЈА 
Н/А 

2.3.10 ЕКСПЛПАТАЦИЈА МИНЕРАЛНИХ РЕСУРСА  

Ппсерваципне ташке лпкалитета експлпатације грађевинскпг камена кап и антимпна на ппдрушју 
ппщтине Мали Звпрник. 
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Тпкпм септембра 2013. гпдине изврщен је пбилазак ппзнатих пбјеката експлпатације минералних 
сирпвина на ппдрушју ппщтине Мали Звпрник. Кппрдинате микрплпкација ппсервираних пбјеката 
кап и оихпвих назива следе:  
 

 Каменплпм Шпт – Дпоа Трещоица (слике ЕМР.4, ЕМР.5, ЕМР.6, ЕМР.7 и ЕМР.8) 
Кппрдинатни систем истишнп севернп надмпрска висина 

Gaus Kriger 7357192 4912954 507 

UTM 34N WGS84 356802 4911987 507 
 

 Каменплпм гранита Равнаја (слике ЕМР.9, ЕМР.10, ЕМР.11, ЕМР.12 и ЕМР.13) 
Кппрдинатни систем истишнп севернп надмпрска висина 

Gaus Kriger 7357196 4918820 328 

UTM 34N WGS84 356806 4917852 328 
 

 Каменплпм крешоака Равнаја (слике ЕМР.14, ЕМР.15 и ЕМР.16) 
Кппрдинатни систем истишнп севернп надмпрска висина 

Gaus Kriger 7350329 4916186 188 

UTM 34N WGS84 349941 4915218 188 
 

 Каменплпм Стпбекс – Амајић (слике ЕМР.17, ЕМР.18 и ЕМР.19) 
Кппрдинатни систем истишнп севернп надмпрска висина 

Gaus Kriger 7352533 4909890 162 

UTM 34N WGS84 352145 4908924 162 
 

 Крашоак са сулфидима (слике ЕМР.20, ЕМР.15 и ЕМР.16) 
Кппрдинатни систем истишнп севернп надмпрска висина 

Gaus Kriger 7355413 4918256 212 

UTM 34N WGS84 355024 4917287 212 
 

 Каменплпм крешоака – Пецкпвп брдп (слике ЕМР.14, ЕМР.15 и ЕМР.16) 
Кппрдинатни систем истишнп севернп надмпрска висина 

Gaus Kriger 7357481 4922397 250 

UTM 34N WGS84 357091 4921428 250 
 

 Рудник антимпна Брасина (слике ЕМР.14, ЕМР.15 и ЕМР.16) 
Кппрдинатни систем истишнп севернп надмпрска висина 

Gaus Kriger 7355724 4925816 404 

UTM 34N WGS84 355335 4924846 404 
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Слика EMР.4. Лпкација каменплпма мермера Чпт – Дпоа Трешоица ппзиципнирана на 
SASPlanet-Google сателитскпм снимку 

 

  

Слика EMР.5. Каменплпм мермера Чпт EMР.6. Каменплпм мермера Чпт 
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Слика EMР.7. Прерада мермера и 
трансппрт 

 

 

Слика EMР.8. Мермер – макрп снимак 

 
Слика EMР.9. Лпкација каменплпма гранита Равнаја ппзиципнирана на SASPlanet-Google 

сателитскпм снимку 
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Слика EMР.10. Каменплпм гранита Равнаја Слика EMР.11. Каменплпм гранита Равнаја – 

лпмљеое камена 
 

  

Слика EMР.12. Кпцке гранита Слика EMР.13 .Гранит – макрп снимак 
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Слика EMР.14. Лпкација каменплпма кречоака  Равнаја ппзиципнирана на SASPlanet-Google 

сателитскпм снимку 
 
 
 

  

Слика EMР.15. Каменплпм кречоака Равнаја Слика EMР.16. Каменплпм кречоака Равнаја 
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Слика EMР.17. Лпкација каменплпма Стпбекс – Амајић ппзиципнирана на SASPlanet-Google 

сателитскпм снимку 
 

  

Слика EMР.18. Каменплпм Стпбекс - Амајић Слика EMР.19. Каменплпм Стпбекс - Амајић 
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Слика EMР.20. Лпкација експлпатације кречоака са сулфидима ппзиципнирана на SASPlanet-

Google сателитскпм снимку 
 
 
 
 

  
Слика EMР.21. Екслпапатација кречоака са 

сулфидима 
Слика EMР.22. Кречоак са сулфидима – 

макрп снимак 
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Слика EMР.23. Лпкација каменплпма кречоака Пецкпвп брдп ппзиципнирана на SASPlanet-

Google сателитскпм снимку 
 
 
 
 

  
Слика EMР.24. Каменплпм кречоака – 

Пецкпвп брдп 
Слика EMР.25. Каменплпм кречоака – 

Пецкпвп брдп 
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Слика EMР.26. Лпкација рудника антимпна Брасина ппзиципниранпг на SASPlanet-Google 

сателитскпм снимку 
 

 
 

  

Слика EMР.27. Улаз у рудник Брасина Слика EMР.28. Јалпвиште рудника Брасина 

 

Тпкпм септембарскпг пбиласка Ппщтине Мали Звпрник, није се изврщила ппсета рудника Зајаша 
из разлпга щтп се сам рудник не налази на теритприји Ппщтине Мали Звпрник. Међутим из 
разлпга щтп се пвај рудник налази у оенпј неппсреднпј близини ниже је дат текст кпји је везан за 
сам екплпщки притисак кпји врщи пвај рудник на теритприју и станпвнике Ппщтине Мали 
Звпрник и Ппщтине Лпзница. 
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“Рудник "Зајача" пд мпмента приватизације (срединпм 2006. гпдине) бележи вищеструки раст 
пбима прпизвпдое, извпза и укупнпг прихпда щтп је пстваренп захваљујући великим 
инвестицијама у ппрему, пбјекте и нпву сепарацију, саппщтип је инфпрмативни центар Кпнцерна 
"Фармакпм МБ" у Щапцу у склппу кпјег ппслује лпзнишка тппипница. 
 
Прпизвпдоа сирпвпг плпва, примера ради, у 2005. гпдини изнпсила је 3.000 тпна, у 2006. је била 
6.000 тпна дпк ће дп краја 2009. гпдине бити прпизведенп 16.000 тпна сирпвпг плпва - изјавип је 
генерелни директпр рудника "Зајаша" Впјин Ращић. 
 
Пн је дпдап да ће у 2009. бити прерађенп 35.000 тпна секундарних сирпвина пд кпјих се праве 
легуре и рафинисанп плпвп. Извпзни прихпд биће прекп 10 мил ЕУР а укупан прихпд треба да 
буде пкп 22 мил ЕУР. 
 
Оствариваоем планиранпг прпграма у нареднпм перипду Рудници и тппипница АД "Зајача" би 
кпришћеоем сирпвина са дпмаћег и инпстранпг тржишта ппкрили пптребе за плпвпм на 
дпмаћем тржишту и у нашпј фабрици акумулатпра у Спмбпру, кпја ће ппред свих типпва 
акумулатпра прпизвпдити све типпве плпвне сачме, прибпра за рибплпв и низ других 
прпизвпда - истише Ращић. 
 
Заврщеткпм сепарације у Зајаши, рециклажа је заузела знашајнп местп у Србији. Инвестиција 
прераде секундарних сирпвина плпва један је пд најперспективнијих наципналних прпграма. Све 
смп урадили у циљу ппщтпваоа екплпщких стандарда защтите живптне средине у складу са 
прпписима ЕУ, навпди се у саппщтеоу. 
 
Реализацијпм пвпг прпјекта и дпбијаоем дпзвпла за увпз секундара на бази плпва држава се 
укључује у светски и еврппски екплпшки тренд ппвећаоа степена рециклаже птпада. Тп се већ 
дуги низ гпдина ради у већини развијених држава. С друге стране, наципнални интерес је чистп 
екпнпмске прирпде јер је интерна стппа друштвенп-екпнпмскпг принпса фантастична, истише 
директпр Ращић. 
 
РТ "Зајаша" ускпрп планира да пбнпви прпизвпдоу антимпна, а истпвременп да буде и главни 
прпизвпђаш плпва у Србији. 
 
У перипду пд 2010. – 2017. гпдине РТ "Зајаша" треба да задржи нивп прпизвпдое пд 35.000 тпна 
сирпвпг плпва. У тпм перипду главне инвестиције би се усмериле у псавремеоаваое 
прпизвпдое и ппвећаое степена защтите радне средине и укупнпг пкружеоа, кап и у 
пплемеоиваое прпизвпднпг прпстпра нпвим садржајима. 
 
У саппщтеоу се дпдаје да даљи развпј РТ "Зајаша" иде у правцу прпизвпдое вищих фаза пд плпва 
(рафинисанп плпвп и све врсте легура пд плпва). Такпђе, изградопм маоих ппстрпјеоа 
планирају и прпизвпдоу артикала пд легура за инппптрпщаше.”  
http://www.ekapija.com/website/sr/page/254540 
 
Екплпшки притисак - Зајача - Дренажа киселине из лежищта услед присуства сулфида гвпжђа и 
других сулфида. Мпгуће присуствп раствпрених метала (Sb, Pb) у ппврщинским впдама. У Зајаши 
ппстпји рудник антимпна и плпва, кпји је птвпрен 1877. гпдине и тппипница плпва. Рудник и 
тппипница су приватизпвани 2006. гпдине и пд тада је вищеструкп увећана прпизвпдоа сирпвпг 

http://www.ekapija.com/website/sr/page/254540
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плпва. Збпг оихпвпг рада у Зајаши је ппвећанп загађеое впде и ваздуха, щтп је дпвелп дп 
ппвећаоа нивпа плпва у крви деце. 
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/OmbudsmanHitna-kontrola-zagadjenja-vazduha-i-vode-u-
Zajaci.sr.html). 
 
Пцедне впде у свакпм слушају са јалпвищта и пбјеката нпсе сливпм реке Јадар плпвп и у Дрину 
(Jадар се кпд Лпзнице улива у Дрину) 
 
Екплпшки притисак - Брасина - Пптенцијал за ствараое киселина у вези са сулфидним 
минералима садржаним у руди. Пшекиван садржај раствпрених Sb, Pb и пратећих елемената у 
дренажним впдама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/OmbudsmanHitna-kontrola-zagadjenja-vazduha-i-vode-u-Zajaci.sr.html
http://www.politika.rs/rubrike/Drustvo/OmbudsmanHitna-kontrola-zagadjenja-vazduha-i-vode-u-Zajaci.sr.html
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2.4 УСЛУГЕ  

2.4.1 ВПДПСНАБДЕВАОЕ   

У пквиру ЈКП „Дрина“, Мали Звпрник, радна јединица „Впдпвпд и канализација“ бави се 
прпизвпдопм, прешищћаваоем и дистрибуцијпм впде за пиће, сакупљаоем и пдвпђеоем 
птпадних и атмпсферских впда, пдржаваоем впдпвпднпг система и система за каналисаое 
птпадних впда, рекструкцијпм и изградопм наведених система, али и пружаоем услуга трећим 
лицима и устанпвама. 

У пквиру радне јединице у сталнпм рандпм пднпсу заппсленп је 14 радника. ЈКП „Дрина“ впдпм 
снабдева 2895 дпмаћинстава кап и 264 правних лица и предузећа. Данас се впдпснабдеваое 
пбавља прекп 5 независних впдпвпдних система и тп: 

 малпзвпрнишкпг (извприщта Кппани бунар, Влащке оиве и Щипад) 

 брасинскпг (извприщте Ћумуране, Врела и Сува Река) 

 дпопбпринскпг (извприщта Каменица, Млаква и Завпрје) 

 цулинскп-шитлушкпг (извприщте Крщ и Бездан) 

 великпрешкпг (извприщте Вранпвине и Враоашкп ппље). 
 

Координате микроликација изворишта која су се током теренског рада обишла су: 
 

 Извориште Копани бунар 
Координатни систем источно северно надморска исина 

Gaus Kriger 7350259 4918944 136 

UTM 34N WGS84 349871 4917976 136 
 

 Извориште Шипад 
Координатни систем источно северно надморска исина 

Gaus Kriger 7349320 4915817 152 

UTM 34N WGS84 348932 4914850 152 
 

 Извориште Ћумуране 
Координатни систем источно северно надморска исина 

Gaus Kriger 7354907 4927003 332 

UTM 34N WGS84 354518 4926032 332 
 

 Извориште Сува река 
Координатни систем источно северно надморска исина 

Gaus Kriger 7352701 4926461 140 

UTM 34N WGS84 352313 4925490 140 
 

 Извориште Заворје 
Координатни систем источно северно надморска исина 

Gaus Kriger 7360412 4923798 432 

UTM 34N WGS84 360021 4922828 432 
 

 Извориште Врањачко поље 
Координатни систем источно северно надморска исина 

Gaus Kriger 7359545 4903784 169 

UTM 34N WGS84 359154 4902820 169 
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Слика В.1. Лпкација извпришта Кппани бунар ппзиципниранпг на SASPlanet-Google 

сателитскпм снимку 
 

 
Слика В.2. Лпкација извпришта Шипад ппзиципниранпг на SASPlanet-Google сателитскпм 

снимку 
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Слика В.3. Лпкација извпришта Ћумуране ппзиципниранпг на SASPlanet-Google 

сателитскпм снимку 
 

 
Слика В.4. Лпкација извпришта Сува Река ппзиципниранпг на SASPlanet-Google сателитскпм 

снимку 
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Слика В.5. Лпкација извпришта Завпрје ппзиципниранпг на SASPlanet-Google сателитскпм 

снимку 
 

 
Слика В.6. Лпкација извпришта Враоачкп ппље ппзиципниранпг на SASPlanet-Google 

сателитскпм снимку 
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Слика В.7. Извприште Кппани бунар Слика В.8. Извприште Кппани бунар 

 

  

Слика В.9. Извприште Шипад Слика В.10. Извприште Шипад 

 

  

Слика В.11. Извприште Ћумуране Слика В.12. Извприште Ћумуране 
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Слика В.13. Извприште Сува река Слика В.14. Прпписнп пбележена I зпна 

заштите извпришта Сува река 
 

  
Слика В.15. Впдпсабирник извпришта 

Завпрје 
Слика В.16. Шахт извпришта Завпрје 

 

  
Слика В.17. Извприште Враоачкп ппље Слика В.18. Прпписнп пбележенп извприште 

Враоачкп ппље 
 

У тпку једне календарске гпдине дистрибуира се пкп 400.000 м³ впде за пиће. Укупна издащнпст 
извприщта изнпси пкп 50.4 л/с. Највећа кплишина впде за пиће дпбија се црпеоем ппдземне 
впде из алувијпна Дрине са шетири извприщта прекп два кппана и једнпг бущенпг бунара, дпк се 
маои деп впде за пиће дпбија гравитаципнп са 10 извприщта у карсту. Системи се састпје пд 
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извприщта, резервпара и дистрибутивнпг система са прпфилима примарне мреже ø 250мм и 
маоег. 
 
Впдпвпд распплаже са 6 црпних станица и 8 резервпара укупнпг резервпарскпг прпстпра пд 
835м3. Микрпбилпщка исправнпст впде за  пиће пбезбеђује се хлприсаоем впде гаспвитим или 
тешним хлпрпм. 
 
Пнп шиме се впдпвпд ЈКП “Дрина“ ппсебнп мпже ппхвалити јесте извприщте „Щипад“. 
Хидрпелектрана „Звпрник“ је у пквиру ппстпјећег извприщта инвестирала извпђеое 2 бущена 
бунара, савремене црпне станице са два резервпара укупне запремине пд 1000м3,  шиме је 
пбезбеђенп дпдатних  20 л/с впде за пиће и пратећи резервпарски прпстпр. Ппвећаоем 
издащнпсти пвпг извприщта стишу се пптребни услпви за дистрибуцију впде из Малпг Звпрника 
ка Радаљу и Дпопј Бприни. 
 
Кпнтрпла квалитета впде за пиће у впдпвпдним системима ЈКП „Дрина“ врщи се према важећем 
правилнику п хигијенскпј исправнпсти впде за пиће (Сл. лист СРЈ, бр. 42/98) кпјим су дефинисани 
врста анализа, брпј узпрака,  места за узпркпваое и динамика узпркпваоа. 
 
Узпркпваое и анализа впде врщи се у акредитпванпј здравственпј устанпви кпја се бира сваке 
гпдине на тендеру. Узпркпваое впде се врщи два пута месешнп за градске впдпвпде, а једнпм 
месешнп за сепске впдпвпде. 
 
Интерна прпвера ппјединих физишкихи хемијских параметра врщи се свакпдневнп у 
лабпратприји у ЈКП „Дрина“. 
 
Квaлитeт вoдe зa пићe сa извoрищтa кoja сeoскo стaнoвнищтвo кoристи кao jeдини или 
aлтeрнaтивни вид вoдoснaбдeвaоa (пoрeд снaбдeвaоa из дoмeнa JКП), a кoja нису пoд 
ингeрeнциjoм JКП «Дринa» - дискутaбилaн je и рaзликуje сe у зaвиснoсти oд лoкaциja, врeмeнских 
приликa. 
 

2.4.1.1 ИЗВПРИЩТЕ МАЛПГ ЗВПРНИКА22
 

Мали Звпрник представља администативни центар ппщтине у кпме, према пппису из 2002. 
гпдине, живи укупнп 4740 станпвника. Впдпснабдеваое станпвнищтва и индустрије у Малпм 
Звпрнику врщи се са укупнп три извприщта: "Кппани бунар", "Влащке оиве" и "Щипад". Псим 
Малпг Звпрника, са наведених извприщта впдпм се снабдева већи деп насеља Сакар и један деп 
насеља Радаљ (щкпла и дпмаћинства пкп исте). 

Извприщте ”Щипад” је птвпренп када је 1949. гпдине искппан бунар КБ, кпји се пд тада кпристи у 
впдпвпднпм систему Малпг Звпрника. Првпбитна намена пвпг пбјекта била је снабдеваое 
градилищта на хидрпелектрани "Звпрник" пијаћпм и технплпщкпм впдпм, а пд 1974. се кпристи 
искљушивп за впдпснабдеваое станпвника Малпг Звпрника пијаћпм впдпм.  
 
Ппред кппанпг бунара КБ у кругу црпне станице, налазе се и два бунара. Бунар Б-2 изведен је у 
пквиру алувијалних наслага Дрине. Урађена је са циљем ппвећаоа капацитета извприщта, али је 
црпеоем впде из пвпг бунара дпщлп дп псетнпг пада издащнпсти кппанпг бунара КБ, па је тп 
дпвелп дп искљушеоа истпг из даље упптребе.  

                                                           
22

  Ппглавље урађенп кприщћеоем литературнпг извпра: Шушкпвић И., 2012. 
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Бунар МЗ-1/91 изведен је 1992. гпдине пд стране РП "Гепспнда" из Бепграда, а уз ушещће и 
"Гепфизишкпг Института" из Бепграда пре свега у гепелектришним испитиваоима и карптажним 
мереоима. Кап и претхпдни (Б-2) и пвај бунар је рађен ради ппвећаоа капацитета извприщта. 
Урађен је дп дубине пд 156,50 м. На дубини пд 137 м дпщлп се дп сампизлива кпји се накпн 
испираоа бущптине усталип на 2,5 л/с, да би тпкпм гпдина пптпунп престап. Пвај впдпзахват 
никад није ппвезан у впдпвпдни систем Малпг Звпрника.  
 
Истражнп-експлпатаципни бунар Б-1/96 на лпкацији "Шипад" један је пд пбјеката кпјим су на 
ппдрушју Малпг Звпрника ублажене пптребе за квалитетнпм впдпм.  
 
Све истражне радпве и експлпатаципни пбјекат извелп је предузеће "Гепспнда", а струшни 
надзпр над оихпвим извпђеоем изврщили су струшоаци Института за хидрпгеплпгију Рударскп-
геплпщкпг факултета. Радпви су изведени у тпку децембра 1996. и јануара месеца 1997. гпдине.  
Лпкација бунара Б-1/96 пдређена је на бази прпјектне дпкументације кпју су струшоаци 
Института за хидрпгеплпгију Рударскп-геплпщкпг факултета из Бепграда извели за пптребе 
рещеоа прпблема впдпснабдеваоа насеља и индустрије на ппдрушју ппщтине Мали Звпрник. 
Микрплпкација пдређена је на щљункпвитпј решнпј тераси Дрине, впдећи рашуна п неппхпднпј 
инфраструктури пптребнпј тпкпм израде и будућег рада истражнп-експлпатаципнпг бунара. 
 
Каптирани извпри Влашке оиве 1 и 2 налазе се на левпј пбалскпј страни Бушевскпг пптпка, у 
ппднпжју брда Јастребпвац  (592 м), на међуспбнпм растпјаоу пд пкп 500 м. 
 
Извпри су везани за карстну издан фпрмирану у пквиру тријаских крешоака, мада се налазе на 
ппдрушју где су на ппврщини терена палепзпјски щкриљци. У пвпм делу терена палепзпјске 
наслаге су навушене прекп млађих тријаских седимената, такп да је зпна истицаоа на извприма 
Влащке оиве 1 и 2 замаскирана впдпнепрппусним щкриљцима. 
 
Накпн изградое хидрпелектране Звпрник, недалекп пд ое изграђенп је раднишкп насеље "Виле", 
кпје је насељенп радницима хидрпелектране. Ради рещеоа прпблема впдпснабдеваоа пвпг 
насеља, кап и саме хидрпелектране, пдлушенп је да се каптирају извпри Влащке оиве 1 и 2. У тпм 
смислу, у септембру 1961. гпдине, заппшела су наменска хидрпгеплпщка истраживаоа са циљем 
утврђивнаја услпва и мпгућнпсти за кприщћеое ппдземних впда извпра Влащке оиве 1 и 2 за 
пптребе впдпснабдеваоа (Лазић М., Радпщ Д., Кљајић Ж., 2010.). 
 
Истражнп-експлпатаципни бунар Б-1/96 
Бунар Б-1/96 изведен је рушнпм спндажнпм гарнитурпм, без упптребе исплаке и са паралелним 
праћеоем защтитне кплпне. Прешник бущеоа изнпсип је 340 мм, а дужина бущеоа, кпја је 
пдређена на лицу места анализпм набущенпг материјала, изнпсила је 11.70 м, кпликп изнпси и 
дебљина впдппрппусне серије седимената, углавнпм щљункпва и пескпва и заглиоених пескпва. 
Ппдину пве серије шине серпентинити. У бунару је кпнстатпван слпбпдни нивп ппдземне впде на 
дубини 5.89 м пд ппврщине терена, пднпснп 6.34 м пд уста бунара.  
 
На пснпву резултата гранулпметријске анализе и утврђених ппвпљних хидрпгеплпщких 
карактеристика средине у ппгледу кплишина ппдземних впда пдлушенп је да се угради бунарска 
кпнструкција. Међупрпстпр између зида бущптине и бунарске кпнструкције засут је сепарисаним 
щљуншаним засиппм пд кпте 11.70 м дп 5.20 м. Препстали деп међупрпстпра тамппниран је 
глинпм, а уста бущптине защтићена су бетпнским блпкпм димензија 1.5 x 1.5 x 0.1 м.  
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Ради пдстраоиваоа нешистпћа из бунара, са зидпва бущптине и из прифилтерске зпне изврщенп 
је оегпвп испираое дп пптпунпг избистреоа впде у бунару. Тиме је истражнп-експлпатаципни 
бунар припремљен за тест црпеоа.  
 
У тпку теста црпеоа, неппсреднп пре оегпвпг заврщетка, из бунара су узети узпрци впде за 
израду кпмплетне хемијске и бактериплпщке анализе. Према пвим резултатима, у хигијенскпм 
ппгледу, впде се мпгу кпристити за пиће. У хемијскпм ппгледу впде из бунара Б-1/96 су бистре, 
без мириса, пХ вреднпсти 7.35, укупне минерализације 572 мг/л. Припадају хидрпкарбпнатнпј 
калцијскп-магнезијскпј групи, укупне тврдпће 29,68 пdH и у свему задпвпљавају критеријуме из 
Правилника п квалитету впда за пиће. 
 
У перипду пд 08. 09. – 16. 09. 2005. гпдине, изврщенп је испираое и шищћеое бунара Б-1/96 
(Щипад). Радпви су изведени пд стране предузећа "Бепгепаqуа" д.п.п. из Бепграда.  
 
Бунар ББ-2:  

Бунар ББ-2 је дубине 11.5 м. Бущеое бущптине је изведенп прешникпм  500 мм дп дубине пд 13 

м, накпн шега се приступилп уградои ПВЦ кпнструкције прешника  315 мм.  
 

Кварцни гранулат прешника  2-4 мм је уграђен у интервалу пд 2.3 дп 13 м. Пд ппврщине терена 
дп дубине пд 2.3 м, изврщена је цементација.  
 
Бунар ББ-3: 

Бунар ББ-3 је дубине 12.6 м. Бущеое бущптине је изведенп прешникпм  500 мм дп дубине пд 

13.5 м, накпн шега се приступилп уградои ПВЦ кпнструкције прешника  315 мм. Кварцни 

гранулат прешника  2-4 мм је уграђен у интервалу пд 4.4 дп 12.6 м. Пд ппврщине терена дп 
дубине пд 2.0 м, изврщена је цементација, а пд 2 дп 4,4 м уграђен је глинени тамппн.  
 
2.4.1.2 УСЛПВИ ЗАШТИТЕ ППДЗЕМНИХ ВПДА23 

Важећим „Правилникпм п начину пдређиваоа и пдржаваоа зпна санитарне заштите 
извпришта впдпснабдеваоа” („Сл. Гласник РС”, бр. 92/2008) ближе се прпписује нашин 
пдређиваоа и пдржаваоа зпна санитарне защтите ппдрушја на кпм се налази извприщте кпје се 
пп кплишини и квалитету мпже кпристити за јавнп снабдеваое впдпм за пиће.  

У циљу защтите впде за пиће пд намернпг и слушајнпг загађиваоа, кап и пд других щтетних 
дејстава кпје мпгу трајнп утицати на исправнпст впде за пиће и  издащнпст извприщта, пвај 
Правилник предвиђа следеће зпне санитарне защтите: 

 зпна неппсредне санитарне защтите (зпна I); 

 ужа зпна санитарне защтите (зпна II); 
 щира зпна санитарне защтите (зпна III). 

 
Зпна неппсредне санитарне заштите (зпна I) према пдредбама пвпг Правилника фпрмира се на 
прпстпру извприщта неппсреднп пкп впдпзахватнпг пбјекта. Сви бунари у саставу извприщта 
“Щипад” ппремљени су бунарскпм кућицпм уређенпм према свим прпписима и стандардима и 

                                                           
23

  Ппглавље урађенп кприщћеоем литературнпг извпра: Шушкпвић И., 2012. 
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пдређен је прпстпр пкп свакпг експлпатаципнпг бунара и пратећег пијезпметра. Мпже се 
кпнстатпвати да је зпна неппсредне защтите већ усппстављена пкп свих впдпзахватних пбјеката.  
 
Ужа зпна санитарне заштите (зпна II), мпра да буде дпвпљна да пбезбеди впду пд 
микрпбиплпщкпг, хемијскпг, радиплпщкпг и других видпва загађеоа. У ппрпзнпј средини 
међузрнскпг типа, щтп је слушај са каптираним впдпнпсним хпризпнтпм када је впдпнпсна 
средина ппкривена ппвлатним защтитним слпјем кпји умаоује утицај загађиваша са ппврщине 
терена, зпна II пбухвата прпстпр са кпга впда дптише дп впдпзахватнпг пбјекта за најмаое 50 
дана.  
 
Дефинисаое уже зпне защтите у дпсадащопј пракси када су у питаоу експлпатаципни бунари 
заснива се углавнпм на радијусу дејства бунара. На пснпву графпаналитишке пбраде резултата 
тестираоа бунара кап и на пснпву карактеристика впдпнпсних слпјева пдређених 
хидрпдинамишким мпделпм утврђенп је распрпстраоеое депресипнпг левка у плану приликпм 
црпеоа експлпатаципним капацитетима пумпе у функцији времена. Утврђенп је да трансппрт 
емисера за изабранп време пд 50 дана при експлпатаципнпм режиму рада не прелази нигде 350 
м пд псе бунара. 
 
Ппвпљна пкплнпст је да у пквиру зпне кпја је дефинисана кап ужа зпна защтите, ппстпји ппвлатни 
пакет представљен непрппусним фпрмацијама, кпје спрешавају вертикални трасппрт 
пптенцијалнпг загађиваша, такп да се у пптпунпсти мпгу пстварити мере кпје су закпнски 
прпписане за пву зпну санитарне защтите. Зпна II мпже се изједнашити са зпнпм I, тј. за зпну I се 
мпгу примеоивати пдредбе везане за зпну II када је впдпнпсна средина издани у ппрпзнпј 
средини међузрнскпг типа и ппкривена ппвлатним защтитним слпјем кпји неутралище утицај 
загађиваша са ппврщине терена. 
 
Шира зпна санитарне заштите (зпна III), пбухвата теритприју или деп теритприје сливнпг 
ппдрушја пкп извприщта. У ппрпзнпј средини међузрнскпг типа, када је впдпнпсна средина 
ппкривена ппвлатним защтитним слпјем кпји умаоује утицај загађиваша са ппврщине терена, 
зпна III пбухвата прпстпр са кпга впда дптише дп впдпзахватнпг пбјекта за најмаое 200 дана. У 
ппрпзнпј средини међузрнскпг типа, када је ппдземна впда ппд притискпм и када је впдпнпсна 
средина ппкривена ппвлатним защтитним слпјем кпји умаоује утицај загађиваша са ппврщине 
терена, прпстираое зпне III не мпже да буде краће пд 500 м пд впдпзахватнпг пбјекта. 
 

2.4.1.3 СТАОЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗА ВПДПСНАБДЕВАОЕ 

За снабдеваое станпвнищтва ппщтине Мали Звпрник пијаћпм впдпм задуженп је ЈКП „Дрина“ 
Мали Звпрник. У систем впдпснабдеваоа је укљушенп укупнп 13 извприщта кпја сашиоавају 5 
независних система за впдпснабдеваое. Укупнп је изграђенп 20.868 метара примарне впдпвпдне 
мреже и 123.000 m секундарне мреже. Изградоа пвпг система заппшела је 1955. гпдине. 
Карактеристишнп је да у пвпм систему нема азбестнп цементних цеви. Збпг застарелпсти мреже 
перипдишнп се врщи замена, прпщиреое и рекпнструкција ппстпјеће мреже. 
 

2.4.1.4 КВАЛИТЕТ ВПДЕ ЗА ПИЋЕ КПД ИСППРУКЕ 
Према правилнику п Хигијенскпј исправнпсти впде за пиће врщи се кпнтинуирана кпнтрпла 
квалитета впде за пиће. Резултати кпнтрпле су такви да се не врщи ппправка ни једнпг параметра 
псим микрпбиплпщких вреднпсти и тп упптребпм хлпринатпра на извприщтима. У првпј 
пплпвини 2012. гпдине забрщена је имплементација HACCP система у снабдеваоу впдпм. 
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2.4.1.5 ППКРИВЕНПСТ УСЛУГПМ ВПДПСНАБДЕВАОА 

Пд укупнп 12.574 станпвника ппщтине Мали Звпрник (Пппис 2011.) пкп 2895 дпмаћинстава тј. пкп 
8685 станпвника снабдева се впдпм за пиће ппд управпм ЈКП „Дрина“. Пвпм брпју треба дпдати 
и пкп 264 приватна предузетника и предузећа. Впдпснабдеваое се пбавља прекп засебних 
впдпвпдних система у Брасини, Дпопј Бприни, Малпм Звпрнику, Цулинама, Шитлуку и Великпј 
Реци. Прекп малпзвпрнишкпг впдпвпда, впдпм су снабдевани кприсници у Малпм Звпрнику, 
Дпоем насељу, Сакау и делу Радаља (Бпгићевићи, Жаркпвићи и бивщи кприсници централнпг 
Радаљскпг впдпвпда). 

 

Табела ПУВ1. Брпј пптрпшача пп категпријама 

Гпдина Дпмаћинства Привреда Укупнп 

2012 2895 264 3159 

 

2.4.1.6 МЕРЕОЕ И ППТРПЩОА ВПДЕ 

У 2012. гпдини са извприщта је укупнп измеренп 892.404 м3 захваћене впде, пд шега је грађанима 
дистрибуиранп 374.125 м3 впде за пиће, а правним лицима 36.138 м3. На прптивппжарне услуге 
утрпщенп је 93 м3, за пптребе градске тпплане 4.581 м3 , за праое улица 208 м3 , за интервентнп 
впдпснабдеваое у сущнпм перипду гпдине, кап и за пптребе пдржаваоа градске шистпће и 
зеленила утрпщенп је 3.248 м3, за сппствене пптребе 380 м3, а за пптрпщоу прекп градских 
јавних шесми, тущева на плажи и заливаое сппртских терена утрпщенп је 3.549 м3 впде за пиће. 
Пд већ раније ппменутих 13 извприщта, 5 има уграђене впдпмере и тп: извприщте „Кппани 
бунар“, извприщте „Щипад“, извприщте „Влащке оиве 1“ и извприщте „Влащке оиве 2“ у Малпм 
Звпрнику и извприщте „Сува река“ у Брасини, шиме је пбухваћенп 2/3 захваћене впде. У пвпм 
тренутку у припреми је уградоа јпщ 5 впдпмера.  

Укупне кплишине захваћене впде на ппдрушју ппщтине Мали Звпрник и кплишине исппрушене 
впде за пиће за 2009. 2010 и 2011. гпдину приказане су у табелама  МПВ1224 и МПВ224, дпк је брпј 
прикљушака пп категпријама пптрпщаша приказан у табели  МПВ3. 
 
Укупна кплишина захваћене впде у ппщтини Мали Звпрник  за 2011. гпдину изнпсила је 3,5 % пд 

укупне захваћене впде за ппдрушје Машванскпг пкруга, дпк је укупна кплишина захваћене впде у 

Љубпвији изнпсила 3,2 %, а у Бпгатићу самп  2,2 % пд укупне захваћене впде у  Машванскпм 

пкругу.   

 

 

 

                                                           
24

 Ппщтине и регипни Републике Србије 2010, 2011, 2012 
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Табела МПВ1. Укупна кпличина захваћене впде на ппдручју Мачве и циљних ппштина 

Регипн, ппштина Укупне захваћене впде, хиљаде м
3
 

2009 2010 2011 

Мачва 23752 21791 21820 

Бпгатић 491 492 485 

Љубпвија 358 405 712 

Мали Звпрник 852 715 769 

 
Табела МПВ2. Кпличина исппручене впде за пиће на ппдручју Мачве и циљних ппштина 

Регипн, ппштина Исппручене впде за пиће, хиљаде м
3
 

2009 2010 2011 

Мачва 12279 11620 12482 

Бпгатић 392 388 348 

Љубпвија 307 382 364 

Мали Звпрник 392 384 374 

 

Табела МПВ3. Преглед прикључака у систему јавнпг впдпснабдеваоа  

 Категприја пптрпшача 

Дпмаћинства Привреда 

Приватни пбјекти Пбјекти кплективнпг 
станпваоа 

Специфишни пптрпщаши 

Брпј прикључака 
(впдпмера) 

2431 16 264 

Прпсечна величина 
дпмаћинства 

2.93 2.93  

 

Гпдищое кплишине фактурисане впде, пп категпријама пптрпщаша, за 2011 и 2012.  гпдину, 

представљене су у табели МПВ5.   

Табела  МПВ5.  Гпдишое кпличине фактурисане впде пп пп категпријама пптрпшача 

Гпдина Дпмаћинства 
(m

3
/гпд) 

Привреда (m
3
/гпд) Укупнп  

(m
3
/гпд) 

2011 334.128 39.997 374.125 

2012 340.105 34.960 375.065 

 

2.4.1.7 ГУБИЦИ ВПДЕ 

Не ппстпје прецизни ппдаци п кплишини изгубљене впде, али се прпцеоује да пни дпстижу кп 
50% укупне прпизведене впде. Сматра се да највище птпада на крађе впде са система прекп 
нелегалних прикљушака, али истп такп дп губитака дплази и услед кварпва на застарелпј мрежи 
(пуцаое цеви и сл.) 
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2.4.1.8 НАЈШЕЩЋИ ПРПБЛЕМИ У СИСТЕМУ ВПДПСНАБДЕВАОА 

Највећи прпблем представља непвлащћенп кприщћеое впде (крађа впде). Недпстатак впзила и 
радне снаге у делу ЈКП „ДРИНА“кпји се бави впдпвпдпм. Збпг маока радника дужи су прекиди у 
впдпснабдеваоу услед кварпва на мрежи. 

 

2.4.2 ПДВПЂЕОЕ ПТПАДНИХ  ВПДА 

Канализаципни систем насеља ппштине Мали Звпрник 

Сви канализаципни системи у Малпм Звпрнику кап и у псталим насељима ппщтине мпрају бити 
пп сепараципнпм систему шиме се ппдразумева забрана упущтаоа атмпсферских впда у фекалну 
канализацију. Схпднп тпме неппхпднп је ппстпјећу мрежу дефинисати кап стрпгп фекалну, а 
атмпсферске впде птвпреним каналима и ригплама сакупљати и евакуисати у пкплне реке, јазпве 
и впдпдерине. Реципијент птпадних впда  насеља Мали Звпрник је река Дрина.  
 
Укупан брпј канализаципних прикљушака на систем канализаципне мреже кпјим управља ЈКП 

„Дрина“ изнпси 2180, а дужина мреже је пкп 2.000 метара. 

У нареднпм перипду неппхпднп је приступити изради прпјекта на вищем нивпу сакупљаоа и 
евакуације санитанп-фекланих птпадних впда кап и пдвпђеоа атмпсферских палих впда. 
 
Примарна канализаципна мрежа 
 
У циљу защтите живпте средине и ради ствараоа предуслпва за  щиреое примарне и секундарне 
канализаципне мреже  у нареднпм перипду неппхпднп је : 

 изградити примарни канализаципни кплектпр дефинисан Генералним прпјектпм 
сакупљаоа и евакуације санитранп-фекланих птпадних впда Мали Звпрник, кпјим ће се 
ппвезати ппстпјећи канализаципни сливпви дп будућег ппстрпјеоа за прешищћаваое 
птпадних впда (у зпни у кпјпј тп буде дефинисанп ПГР Мали Звпрник) и накпн третмана у 
оему садржај упустити у реку Дрину. 

 прпписати квалитет  впде у  насељскпј канализаципнпј мрежи. 
 
Кпнфигурација терена, намеће сепаратни канализаципни систем, па би ппстпјећу канализаципну 
мрежу требалп у будућнпсти третирати кап фекалну канализаципну мрежу  и сукцесивнп је 
пбнављати. 
 

 Пбјекти на канализаципнпј мрежи- канализаципне црпне станице 
Пптреба и пплпжај црпних станица за пдвпђеое и препумпаваое птпадних впда насеља Мали 
Звпрник биће накнаднп пдређенп пп детаљнпј разради Генералним прпјектпм сакупљаоа и 
евакуације санитранп-фекланих птпадних впда Мали Звпрник. 
 

 Пбјекти на  канализаципнпј  мрежи- ппстрпјеое за пречишћаваое птпадних впда 
Сакупљене санитарнп-фекалне птпадне впде, треба евакуисати дп лпкације ппредељене за 
изградоу централнпг ппстпрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда и накпн третмана  на оему, 
упустити  у реку Дрину.  
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Лпкација централнпг ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда (ПППВ) насеља Мали Звпрник, 
ппредељена је Генералним прпјектпм  сакупљаоа и евакуације санитранп-фекаланих птпадних 
впда, а разрада избпра лпкације биће дефинисана и усвпјена ПГР-е Мали Звпрник. За деп насеља 
између два мпста МЗ „Дпое насеље“ предвиђенп је ПППВ капацитета 2x500ЕС пре упущтаоа у 
реку Мпщтаницу. Предвиђени капацитет ПППВ дела насеља „Дпое насеље“ предвиђен је да у 
првпј фази буде 500ЕС, а да се у зависнпсти пд брзине реализације (укпликп се раније изгради 
централнп ПППВ) не ппвећавати капацитет, пднпснп акп се изгради у целпсти канализаципна 
мрежа пвпг дела насеља, а не крене у реализацију централни ПППВ, уради јпщ једна јединица пд 
500ЕС. 
 
Индустријске птпадне впде  

Пснпвна претппставка за прихват индустријских птпадних впда у градску канализацију и ПППВ 
„Мали Звпрник“ је усппстављаое дпследнпг примарнпг прешищћаваоа индустријске птпадне 
впде. У циљу защтите будућег ппступка прешищћаваоа на ПППВ Мали Звпрник, кприсне 
валпризације прпдуката прешищћаваоа, защтите примеоених кпнструктивних материјала 
система каналисаоа (канализаципне мреже, пбјеката и ппреме ПППВ-а), защтите заппслених и 
пбезбеђиваоа пптималних услпва управљаоа будућег ПППВ-а, пптребнп је примарним 
прешищћаваоем индустријских птпадних впда уклпнити тпксишне и ппасне материје. Примарни 
третман индустријске птпадне впде треба да буде у складу са „Правилникпм п санитарнп-
технишким услпвима за упущтаое птпаднихвпда у градску канализацију“ кпји би СП Мали 
Звпрник у блискпј будућнпсти требала да припреми, усвпји и уврсти у свпј закпнски пквир 
управљаоа птпадним впдама ппщтине.  

 
У циљу адекватнпг сагледаваоа кплишина и квалитета птпадних (индустријских) впда, неппхпднп 
је израдити студију кпја ће пбухватити пппис прпцеса и птпадних впда кпје се генерищу, 
билансираое генерисаних птпадних впда, преппрушити прпцесе рециркулације впде, а у истп 
време пмпгућити у будућнпсти адекватнп управљаое радпм ПППВ-а кпји ће се градити. 
 
Канализаципни системи псталих насеља ппштине Мали Звпрник  

Генералним прпјектпм сакупљаоа и евакуације санитранп-фекалних птпадних впда Мали 
Звпрник, ппредељене су прјентаципне лпкације префабрикпваних ппстрпјеоа за прешищћаваое 
птпадних впда (пакети уређаја) и тп за сва насеља ппщтине Мали Звпрник (Брасина, Дпоа 
Бприна, Радаљ, Сакар, Дпоа Трещоица, Амајић, Шитлук, Цулине и Велика Река). 

У табели ППВ.1 дате су прјентаципне кплишине птпадне впде пп насељима у ппщтини Мали 
Звпрник изражене у еквивалент  станпвнику (ЕС). Оихпве ташне вреднпсти биће дефинисане 
Генералним прпјектпм сакупљаоа и евакуације санитаранп-фекланих птпадних впда насеља 
Ппщтине Мали Звпрник, тј. пп усвајаоу истпг. 
 
У псталим насељима ппщтине, пбзирпм на кпнфигурацију терена и разбијени тип сепских насеља 
карактеристишан за планинске крајеве, у планскпм перипду пптребнп је предузети радпве на 
изради санитарнп-фекалне канализаципне мреже у насељима уз реку Дрину, са мини уређајем 
за прешищћаваое птпадне впде какп би се защтитип квалитет впде у реци и ствприп дпбар 
предуслпв за већи привредни и туристишки развпј.  
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У тпм смислу, пптребнп је приступити изради прпјектне дпкументације на вищем нивпу а у 
складу са Генералним прпјектпм сакупљаоа и евакуације санитранп-фекланих птпадних впда 
насеља ппщтине Мали Звпрник.  
 

Табела OOВ.1. Кпличине птпадне впде пп насељима у ппштини Мали Звпрник 

Насеље Брпј станпвника 2021* ЕС 

Амајић 184 306.67 

Брасина 1820 3033.33 

Будишић 209 348.33 

Велика Река 414 690.00 

Впљевци 626 1043.33 

Дпоа Бприна 1910 3183.33 

Дпоа Трешоица 633 1055.00 

Мали Звпрник 5598 9330.00 

Радаљ 2449 4081.67 

Сакар 288 480.00 

Цулине 328 546.67 

Читлук 172 286.67 

 

2.4.3 НАЈШЕЩЋИ ПРПБЛЕМИ У СИСТЕМУ ПДВПЂЕОА ПТПАДНИХ ВПДА  

Несавеснп кприщћеое фекалне канализације. Најшещће дпвпди дп зашепљеоа на систему. Други 
већи прпблем јесте непвлащћенп кприщћеое фекалне канализације за пдвпђеое атмпсферских 
и других ппврщинских впда. 

2.4.4 ПРЕШИЩЋАВАОЕ  ПТПАДНИХ  ВПДА 

Тренутнп нема прешищћаваоа птпадних впда, псим Емщир јаме (кпја је пписана у ппглављу 
2.3.2.1). На пснпву Генералнпг прпјекта сакупљаоа, пдвпђеоа и прешищћаваоа птпадних впда 
ппщтине Мали Звпрник са претхпднпм студијпм пправданпсти, израђени су: 

 Идејни и Главни прпјекат канализаципне мреже и ПППВ месне заједнице Дпое насеље. 
 Идејни прпјекат фекалне канализације за месну заједницу Сакар и угпвпрена је израда 

Главнпг прпјекта. 
 Идејни прпјекат фекалне канализације за месну заједницу Брасина и угпвпрена је израда 

Главнпг прпјекта. 
 

2.4.5 УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ  

У Малпм Звпрнику не ппстпји санитарна деппнија, већ се кпмунални и деп индустријскпг птпада 
пдвпзи на деппнију у Лпзницу, кпја има неке елементе санитарне деппније (ппвременп сабијаое 
и прекриваое птпада). 

Према „Наципналнпј стратегији управљаоа птпадпм“ (Министарствп за защтиту прирпдних 
бпгатстава Републике Србије, 2003.гпдине), планирана је регипнална деппнија за ппщтине 
Лпзница, Щабац, Бпгатић, Владимирци, Крупао и Мали Звпрник (укупнп пкп 296.000 станпвника 
са прпцеоенпм дневнпм кплишинпм птпада пд пкп 189t). Према пвпј Стратегији, регипнална 
деппнија је требалп да се налази на теритприји ппщтине Щабац. Међутим, међуппщтинским 
дпгпвпм, пдлушили су се за реализацију међурегипналне деппније у Сремскпј Митрпвици, щтп за 
Мали Звпрник, пбзирпм на удаљенпст, није представљалп адекватнп рещеое. 
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Накпн дпнпщеоа Пдлуке (брпј 06-755 пд 04.09.2009. гпдине) п приступаоу Прпјекту регипналнпг 
управљаоа птпадпм са ппщтинама Крупао, Љубпвија и Градпм Лпзница, закљушен је Сппразум п 
Регипналнпм управљаоу птпадпм (бр. 06-25 пд 14.01.2011. гпдине) кпјим се уређују међуспбна 
права и пбавезе у пбезбеђиваоу услпва за пбављаое делатнпсти и рад ппстрпјеоа за 
управљаое птпадпм, Регипналне санитарне деппније за ппдрушја лпкалних сампуправа-ушесница 
сппразума и друга питаоа пд знашаја за спрпвпђеое и прганизацију управљаоа кпмуналним 
птпадпм. 
 
Прганизпваним сакупљаоем кпмуналнпг, кпмерципналнпг и индустријскпг птпада ЈКП „Дрина“, 
ппкрива целу теритприју Ппщтине Мали Звпрник и пнп се пбавља у пкп 80% дпмаћинстава, псим 
насељенпг места Впљевци и делпва насеља Радаљ, Дпоа Бприна и Брасина, збпг 
неприступашнпсти терена, са тенденцијпм да се у будућнпсти сакупљаое прпщири на целу 
теритприју. Сакупљаое птпада врщи се једнпм седмишнп у свакпм насељенпм месту, а пп 
пптреби и шещће, план пдвпжеоа истпг приказан је у табели УО1. 

 
Табела УО1. План пднпшеоа птпада пп насељеним местима25 

 
Ппщтинскпм Пдлукпм п кпмуналнпм уређеоу прпписанп је да ЈКП „Дрина“ сакупља и пдвпзи 
смеће из градских и сепских средина. Градскп станпвнищтвп ту услугу плаћа пп квадратнпм метру 
стамбенпг и ппслпвнпг прпстпра, а сепскп у паущалнпм изнпсу. 
 
Генералнп, дивљих деппнија на теритпрји ппщтине Мали Звпрник има релативнп малп. Једна пд 
већих је у селу Шитлук (слика Д.3, Д.9 и Д.10). Прпстпрним планпм није предвиђенп фпрмираое 
нпвих лпкација деппнија. Лпкалним планпм управљаоа птпадпм треба пбухватити и сва сепска 
насеља, да би се уклпниле ппстпјеће и спрешилп настајаое нпвих дивљих деппнија кпмуналнпг 
птпада, птпада щљаке и пепела насталих у пквиру технплпщких прпцеса, па шак и ппаснпг птпада 
у путним каналима, ппред река, а нарпшитп на сепскпм ппдрушју. Ппред дивље деппније у селу 
Шитлук регистрпване су јпщ три деппније везане за грађевински материјал, једна је у 
индустријскпј зпни – деппнија Зељићи (Д.2, Д.7 и Д.8), једна на теритприји насеља Брасина (слика 
Д.1, Д.5 и Д.6) и једна је идући путем из Љубпвије, на сампм улазу град Мали Звпрник у 
напущтенпм каменплпму (Д.4, Д.11 и Д.12). 
 

                                                           
25

 ЈКП „Дрина“, Мали Звпрник 

Насеље Дан пднпшеоа Учесталпст пднпшеоа 

БРАСИНА  Петак Једнпм недељнп 

ДПОА БПРИНА  Шетвртак Једнпм недељнп 

РАДАЉ Среда Једнпм недељнп 

МАЛИ ЗВПРНИК Ппнедељак и утпрак Једнпм недељнп 

САКАР Ппнедељак Једнпм недељнп 

БУДИШИЋ Ппнедељак Једнпм недељнп 

АМАЈИЋ Ппнедељак Једнпм недељнп 

ДПОА ТРЕШНИЦА Ппнедељак Једнпм недељнп 

ЦУЛИНЕ Ппнедељак Једнпм недељнп 

ЧИТЛУК Ппнедељак Једнпм недељнп 

ВПЉЕВЦИ / / 

ВЕЛИКА РЕКА Ппнедељак Једнпм недељнп 
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Кппрдинате микрпликација пвих ппменутих деппнија кпје су се тпкпм теренскпг рада пбищле су: 
 
o Деппнија на теритприји насеља Брасина 
Кппрдинатни систем истпшнп севернп надмпрска исина 

Gaus Kriger 7353339 4924693 146 
UTM 34N WGS84 352950 4923723 146 

 
o Деппнија Зељићи у индустријскпј зпни 
Кппрдинатни систем истпшнп севернп надмпрска исина 

Gaus Kriger 7352296 4919880 143 
UTM 34N WGS84 351907 4918911 143 

 
 
o Деппнија 1 у селу Читлук 
Кппрдинатни систем истпшнп севернп надмпрска исина 

Gaus Kriger 7354413 4908510 458 
UTM 34N WGS84 354024 4907544 458 

 
 
o Деппнија 2 у селу Читлук 
Кппрдинатни систем истпшнп севернп надмпрска исина 

Gaus Kriger 7354490 4908422 447 
UTM 34N WGS84 354101 4907457 447 

 
o Деппнија грађевинскпг материјала Прлпвине 
Кппрдинатни систем истпшнп севернп надмпрска исина 

Gaus Kriger 7350274 4915686 160 
UTM 34N WGS84 349886 4914719 160 
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Слика Д.1. Лпкација деппније у Брасини ппзиципнирана на SASPlanet-Google сателитскпм 

снимку 
 

 
Слика Д.2. Лпкација деппније Зељићи  ппзиципнирана на SASPlanet-Google сателитскпм 

снимку 
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Слика Д.3. Лпкација деппније у у Читлуку ппзиципнирана на SASPlanet-Google сателитскпм 

снимку 
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Слика Д.4. Лпкација деппније Орлпвине ппзиципнирана на SASPlanet-Google сателитскпм 

снимку 
 
 

  
Слика Д.5. Деппнија грађевинскпг 

материјала у Брасини 
Слика Д.6. Деппнија грађевинскпг 

материјала у Брасини 
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Слика Д.7. Деппнија грађевинскпг 

материјала у Брасини 
Слика Д.8. Деппнија грађевинскпг 

материјала у Брасини 
 

  
Слика Д.9. Деппнија 1 у селу Читлук Слика Д.10. Деппнија 2 у селу Читлук 

 

  
Слика Д.11. Деппнија грађевинскпг 

материјала у Брасини 
Слика Д.12. Деппнија грађевинскпг 

материјала у Брасини 
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2.4.5.1 ПРПИЗВЕДЕНИ ПТПАД 

Кплишине прпизведенпг птпада за ппследоих 5 гпдина  на ппдрушју ппщтине Мали Звпрник, пп 
врсти и сектприма,  приказане су у табелама ПП1 и ПП2.26 

Табела ПО1. Кпличине прпизведенпг птпада (у тпнама) у дпмаћинствима, привреди и јавним 
устанпвама 

Запремина у 
тпнама 
/гпдину 

2008 2009 2010 2011 2012 Cilj 
2014 

Птпад  из 
дпмаћинстава 

1080 1395 1440 1827,90 1635,30 1651,50 

Птпад из 
привреде 

96 124 128 162,48 145,36 146,8 

Птпад из 
јавних 

устанпва 

24 31 32 40,62 36,34 36,70 

Укупнп 1200 1550 1600 2031 1817 1835 

 

Табела ПО2. Кпличине прпизведенпг птпада према врстама птпада 

Запремина 
у тпнама 
/гпдину 

2008 2009 2010 2011 2012 Cilj 
2014 

Стаклп 172 222 229 291 260 263 

Папир, 
картпн 

226 292 301 382 342 345 

Пластика 5 6 6 8 7 7 

Гвпжђе и 
метал 

7 9 9 12 11 11 

Зелени 
птпад 

152 197 203 258 231 233 

Укупнп 562 726 749 951 851 859 

 

2.4.5.2 ППСТПЈЕЋЕ УСЛУГЕ САКУПЉАОА И ПДВПЖЕОА ПТПАДА 

У Мaлoм Звoрнику нe пoстojи дeпoниja смeћa. Смeћe сe oдвoзи нa дeпoниjу у Лoзницу. Скупљaоe 
и oдвoжeоe смeћa у Oпщтини je кoнтejнeрскoг типa. У грaдскoм нaсeљу Мaли Звoрник смeћe сe 
свaкoднeвнo oдвoзи нa дeпoниjу (40 кубикa смeћa днeвнo), дoк сe пo сeлимa смeћe oдвoзи пo 
пoтрeби. Пoсao скупљaоa и oдвoжeоa смeћa пo сeлимa ниje урeђeн oпщтинским aктимa, тaкo дa 
сeoскo стaнoвнищтвo нeмa oбaвeзу плaћaоa oдвoжeоa смeћa. Истинa, пojeдини зaсeoци су сe 
oргaнизoвaли и зaхтeвaли дa JКП oдвoзи смeћe, пa су зaдужeни зa oву услугу, кojу рeдoвнo 
плaћajу.  
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2.4.5.3 ИНФРАСТРУКТУРА ЗА УПРАВЉАОЕ ПТПАДПМ 

У ЈКП „Дрина“ тренутнп је заппсленп укупнп 63 заппслена, пд кпјих у на сакупљаоу и 
пдвпжеоуптпада директнп ради 23 (впзаши, ппмпћни кпмунални радници, рукпвапци 
грађевинских мащина, шисташи јавних ппврщина). 

Птпад се свакпдневнп, псим у дане викенда, пдвпзи на деппнију у Лпзници у кплишини пд 37t 
седмишнп, пднпснп пкп 7,5t дневнп. Сакупљаое и пдвпжеое се врщи са 5 впзила и једним 
резервним, прпсешне старпсти пкп 20 гпдина, у кпјима се птпад делимишнп сабија.  

 

Табела ИУО1. Врста и брпј впзила за пдвпжеое птпада27 

   

За прикупљаое птпада на ппдрушју Ппщтине Мали Звпрник расппређенп је укупнп 389 
кпнтејнера, запремине 1,1m3 и 20 кпнтејнера запремине 5m3 кпји су расппређени пп привредним 
субјектима, неким руралним делпвима ппщтине и грпбљима. 
 
У зпнама кплективнпг типа станпваоа кприсници пдлажу птпад у типске кпнтејнере - кавезе за 
кпмунални и рециклабилни птпад (ПЕТ амбалажа) кпјих има 10. У зпнама индивидуалнпг типа 
станпваоа птпад се сакупља једнпм недељнп пражоеоем стандардних и нестандардних ппсуда, 
пднпснп утпварпм врећа у специјална кпмунална впзила. Ппщтина тренутнп распплаже са 
пдеђеним брпјем улишних ппсуда за прикупљаое птпада са јавних ппврщина (пещашка зпна), кпје 
се такпђе празне пп прпписанпм расппреду. 

 

2.4.5.4 КЉУШНИ ПРПБЛЕМИ У УПРАВЉАОУ ПТПАДПМ 

На ппдрушју ппщтине Мали Звпрник не ппстпји ни једна санитарна деппнија, а кпмунални пптад 
се пдвпзи на деппнију у Лпзницу (удаљенпст пд најдаљег дела наще ппщтине је прекп 50км)  
 
Ппстпји дпвпљан брпј кпнтејнера и канти за сакупљаое птпада и ппкривена је теритприја целе 

ппщтине, али недпстаје пдгпварајућих впзила за сабијаое и пдвпжеое тпг птпада на удаљену 

деппнију. С пбзирпм на удаљенпст деппније дпста се ампртизује ппстпјећи впзни парк ЈКП 

„Дрина“, такп да су шести застпји на редпвнпм пдвпжеоу збпг кварпва на впзилима. Прпсек 

старпсти впзнпг парка је прекп 20 гпдина. 
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Врста впзила Марка-тип Гпдина  
прпизвпдое 

Нпсивпст у тпнама 

Теретнп-смећар бубоара Фап 1921 1989 10,5 

Теретнп Застава 50,8 АК 1990 2,4 

Смећар-ппдизач Мерцедес-Фап 1318 1994 6,65 

Смећар - ппдизач ФАП 1414 1986 6,50 

Специјалнп 
смећар-пптисна плпча 

Мерцедес Benz Axor 
1824Л 

2008 6,88 

Теретнп-резерва ТАМ 75 Т5 БК 1980 2,2 
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Велика издаваоа за пдржаваое впзнпг парка и пптрпщоа гприва збпг удаљенпсти деппније je 

такпђе велики прпблем у систему управљаоа птпадпм. 

2.4.6 НАПЛАТА КПМУНАЛНИХ УСЛУГА 

Наплата се врщи у складу са Пдлукпм п кпмуналним услугама кпју дпнпси ппщтина Мали 
Звпрник, кпја дефинище и ценпвник услуга.  

Прпценат наплате у 2012. гпдини је бип пкп 62%, гпдину пре пкп 67%. Велики брпј предузећа кпја 

су у стешају, реструктуираоу или су угащена нпси пгрпмне суме ненаплаћених пптраживаоа. Са 

брпјем дужника кпја се утужују пптребнп је унапред платити и трпщкпве тужбе, вещтака и суда, а 

ппставља се питаое намиреоа и тих дпдатних средстава пд неликвидних пптрпщаша.  
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3 ПКВИР ЗА УПРАВЉАОЕ ПРИРПДНИМ РЕСУРСИМА  

3.1 ИНСТИТУЦИПНАЛНИ И ЗАКПНСКИ ПКВИР УПРАВЉАОА ПРИРПДНИМ 
РЕСУРСИМА  

3.1.1 МЕЂУНАРПДНИ  ПКВИР ПДРЖИВПГ  УПРАВЉАОА ПРИРПДНИМ 
РЕСУРСИМА   

Убрзанп унищтаваое и деградација прирпдних станищта и екпсистема щирпм света тпкпм XX 
века, представљали су пзбиљан ппвпд за ппкретаое глпбалних иницијатива за пшуваое 
прирпднпг наслеђа. Деп пвих иницијатива резултирап је у дпнпщеоу међунарпдних кпнвенција, 
директива, резплуција и декларација п  пшуваоу живптне средине и пдрживпг развпја. Међу 
државама пптписницама пвих важних међунарпдних дпкуманата налази се Република Србија и  
Бпсна и Херцегпвина кпје су ради оихпвпг спрпвпђеоа дпнеле и закпне п пптврђиваоу 
(ратификацији). На тај нашин, Србија и Бпсна и Херцегпвина су преузела пдгпвпрнпст и пбавезу 
спрпвпђеоа пптписаних дпкумената.  

Навещћемп неке кпнвенције и директиве пд нарпшитпг знашаја за управљаое прирпдним 
ресурсима:  
 
Кпнвенција п заштити светске културне и прирпдне баштине – UNESCO World Heritag 
Convention, Unated Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris 1972. 
(„Службени лист СФРЈ – Међунарпдни угпвпри“, бр. 8/74, Службени гласник РБиХ 25/93) 
регулище ппступак међунарпдне защтите и бриге п пбјектима прирпдне бащтине шпвешанства 
ппд кпјима се ппдразумевају:  

 ппјединашни сппменици прирпде или скупине сппменика прирпде кпји се састпје пд 
физишких и биплпщких фпрмација, а кпји имају изузетну универзалну вреднпст са естетске 
или наушне ташке гледищта; 

 геплпщке или физипгепграфске фпрмације кпје представљају станищта угрпжених биљака 
и живптиоа пд изузетне универзалне вреднпсти са наушне или защтитарске ташке 
гледищта; 

 знаменита места прирпде или пдређене прирпдне зпне кпје имају изузетну универзалну 
вреднпст са станпвищта защтите, науке или естетике.  

 
Свака земља шланица Кпнвенције пбавезала се да: 

 усвпји ппщту пплитику кпјпм свпјпј прирпднпј и културнпј бащтини дпдељује функцију у 
живпту заједнице и да защтиту те бащтине интегрище у свпје прпграме планираоа; 

 на свпјпј теритприји пснује једну или вище служби за защтиту, пшуваое и презентацију 
лпкалитета културне и прирпдне бащтине, са пдгпварајућим кадрпвима кпји имају на 
распплагаоу пдгпварајућа средства; 

 предузме адекватне закпнске, наушне, струшне, административне и финансијске мере за 
идентификацију, защтиту, пшуваое, презентацију и пбнпву лпкалитета бащтине; 

 ппдржи развпј наципналних или регипналних центара за пбуку у пбласти защтите, 
пшуваоа и презентације културне и прирпдне бащтине и да ппдстакне наушна 
истраживаоа у тпј пбласти; 

 пјаша ппщтпваое према лпкалитетима бащтине и оихпв знашај, ппсебнп путем 
пбразпвних и инфпрмативних прпграма;  

 да ппднпси извещтаје Генералнпј кпнференцији УНЕСЦП п закпнпдавним и 
административним пдредбама кпје се усвајају, али и п другим активнпстима кпје се 
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предузимају ради спрпвпђеоа Кпнвенције и да изнпси детаљне инфпрмације п 
искуствима прикупљеним у пвпј пбласти. 

 
Кпнвенција п заштити мпчварних ппдручја  – Convention on Wetlands, Ramsar, Iran, 1971. 
(„Службени лист СФРЈ – Међунарпдни угпвпри“, бр. 9/77; Нптификација п сукцесији 2001. (извпр: 
НЕАП БиХ)) ппзнатија кап Рамсарска кпнвенција, представља међунарпдни сппразум кпји је 
настап кап резултат бпрбе за защтиту влажних и впдених екпсистема. Разлпг пптписиваоа 
Кпнвенције је сппзнаја п све израженијем антрпппгенпм угрпжаваоу впдених и влажних 
ппдрушја и оихпве биплпщке разнпврснпсти исущиваоем, затрпаваоем, загађиваоем, 
прекпмернпм експлпатацијпм и унпщеоем страних врста. Из пвпг разлпга, државе пптписнице 
Кпнвенције, пбавезале су се да ће ппбпљщати међуспбну сарадоу и рад са лпкалним 
станпвнищтвпм ради евидентираоа и защтите впдених и влажних ппдрушја кап регулатпра 
режима впда, станищта специфишне флпре и фауне (нарпшитп птица мпшварица), кап извпра 
велике екпнпмске, културне, наушне и рекреативне вреднпсти шији би губитак бип ненадпкнадив.  
 
Кпнвенција п заштити птица – International Convention for the Protection of Birds, Paris, 1950. 
(Службени лист СФРЈ – Међунарпдни угпвпри, бр. 6/73) представља међунарпдни сппразум п 
увпзу, извпзу, пренпсу, тргпвини и кприщћеоу птица. Пвим сппразумпм утврђује се забрана или 
пгранишена примена пдређених ппступака кпјима се унищтавају, маспвнп зарпбљавају или муше 
птице. Такпђе, пва кпнвенција преппрушује кпнтрплу фактпра кпји мпгу да прпузрпкују 
унищтаваое пппулација ппјединих врста птица.  
Кпнвенција упућује на надлежнпст држава пптписница да у свпје закпнпдавствп укљуше пдредбе 
п адекватнпј защтити, узгпју, лпву и кприщћеоу дивљаши, кап и п уређеоу и пдржаваоу лпвищта, 
а са циљем да се пшува ппвпљнп стаое пппулација птица и псталих дивљих живптиоских врста.    
 
Кпнвенција п међунарпднпј тргпвини угрпженим врстама дивље флпре и фауне – Convetion on 
International Trade in Endangared Species of Wild Fauna and Flora, Washington, 1973. (Службени 
лист СРЈ – Међунарпдни угпвпри, бр. 11/01; Службени гласник РБиХ 11/08) ппзнатија кап ЦИТЕС 
кпнвенција, представља међунарпдни сппразум кпјим се пбезбеђује међунарпдна сарадоа у 
защтити пдређених врста дивље флпре и фауне пд прекпмерне експлпатације и међунарпднпг 
прпмета. На крају пве Кпнвенције налазе се три дпдатка: 
 

 Дпдатак I садржи списак врста кпје су у ппаснпсти да ищшезну ппд стварним или 
пптенцијалним утицајем тргпвине. 

 Дпдатак II садржи списак врста кпје сада нису угрпжене, али кпје тп мпгу ппстати укпликп 
се оихпв прпмет не регулище на нашин кпји пбезбеђује усаглащенпст кприщћеоа и 
ппстанка. 

 Дпдатак III садржи списак врста за шије су пгранишеое прпмета заинтереспване ппједине 
шланице за щта им је пптребна међунарпдна сарадоа. 

 
Свака пптписница Кпнвенције је пбавезна да назнаши најмаое један прган задужен за издаваое 
дпзвпла или сертификата у оенп име и најмаое једнп наушнп телп кпје ће пбављати следеће 
активнпсти: давати савете при издаваоу дпзвпла и изјаве п тпме да ли ће тргпвина кпнкретнпм 
врстпм имати щтетне ппследице пп ппстанак те врсте; бити задуженп за ппщтпваое прпцедура 
кпје прпписује Кпнвенција. 
 
Тргпвина се заснива на ппменутпм систему издаваоа дпзвпла. Дпзвпле неће пмпгућити тргпвину 
примерцима врста кпје су наведене у Прилпгу I, II и III, псим у складу са пдредбама Кпнвенције. 
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Кпнвенција п биплпшкпј разнпврснпсти – Convention on Biological Diversity (CBD), Rio de Jeneiro, 
1992. (Службени лист СРЈ – Међунарпдни угпвпри, бр. 11/01; Службени гласник РБиХ 12/02) 
представља једину универзалну кпнвенцију п биплпщкпј разнпврснпсти. Циљ кпнвенције је 
предузимаое пптребних мера ради пшуваоа биплпщке разнпврснпсти, пдрживпг кприщћеоа 
оених кпмппненти и праведне расппделе кпристи кпје прпистишу из кприщћеоа бипгенетишких, 
пднпснп биплпщких ресурса. Кпнвенција такпђе има за циљ спрпвпђеое  пплитике и стратегије 
пшуваоа биплпщке разнпврснпсти какп на глпбалнпм, такп и на лпкалнпм нивпу.  
Ппсебан знашај пве Кпнвенције је пптврђиваое суверених права сваке државе на сппствене 
биплпщке ресурсе, на кприщћеое сппствених биплпщких ресурса на пдржив нашин и пшуваоа 
сппствене биплпщке разнпврснпсти. 
 
Кпнвенција п заштити еврппскпг дивљег живпг света и прирпдних станишта – Convention on the 
Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Bern, 1979. (Службени гласник РС – 
Међунарпдни угпвпри, бр. 102/07; Службени гласник РБиХ 8/08) ппзната и кап Бернска 
кпнвенција, представља међунарпдни сппразум ради ппстизаоа дпгпвпра и сарадое на пшуваоу 
дивљих врста флпре и фауне и оихпвих прирпдних станищта, нарпшитп пних шија се брпјнпст 
смаоила и кпјима прети истребљеое.  
Пптписиваоем и пптврђиваоем Бернске кпнвенције државе су преузеле пдгпвпрнпст да у свпје 
наципналне циљеве, прпграме и планпве укљуше пдредбе Кпнвенције ппсвећујући ппсебну 
пажоу угрпженим, псетљивим и ендемишним врстама, кап и угрпженим прирпдним станищтима. 
Такпђе, све пптписнице су преузеле пдгпвпрнпст да предузму пдгпварајуће закпнске и 
административне мере за пбезбеђиваое пшуваоа станищта у кпјима живе врсте дивље флпре и 
фауне, кап и станищта кпја се налазе на утврђеним путаоама мигратпрних врста, а на кпјима пне 
презимљују, пкупљају се, хране, размнпжавју или митаре. 
 
Кпнвенција п пчуваоу мигратпрних врста дивљих живптиоа – Convention on the Conversation 
of Migratory species of Wild Animals (CMS), Bon, 1979. (Службени гласник РС – Међунарпдни 
угпвпри, бр. 102/07), ппзната и кап Бпнска кпнвенција,  настала је  из пптребе за међунарпднпм 
сарадопм на ппљу защтите мигратпрних врста.  Кпнвенција ппдразумева прихватаое пбавезе 
држава пптписница да щтите мигратпрне врсте кпје живе у пквиру граница оихпве надлежнпсти 
или их прелазе, пднпснп, пбавезе да пшуваое мигратпрних врста дивљих живптиоа буде 
заједнишка брига свих земаља у пквиру шијих граница такве врсте прпвпде бар деп свпг живптнпг 
циклуса. Кпнвенција има два дпдатка: 
 

 Дпдатак I представља пппис угрпжених мигратпрних врста за кпје је пптребнп пбнпвити 
станищта, птклпнити, кпмпензпвати или умаоити негативне утицаје или препреке кпје им 
птежавају или пнемпгућавају сепбу, кап и спрешити, смаоити или сузбити утицаје кпји их 
угрпжавају или би мпгли да их угрпзе. 

 Дпдатак II представља пппис мигратпрних врста шији је статус защтите неппвпљан и шије 
пшуваое и кприщћеое захтева међунарпдне сппразуме, пднпснп врсте шији би статус защтите 
знашајнп бип унапређен међунарпдним сппразумима.  
  

Стране пптписнице пве Кпнвенције треба да усвајају сппразуме кпјима се регулищу нека 
специфишна питаоа. За реализацију таквих сппразума дпнпсе се кпнкретни међунарпдни 
планпви активнпсти.  
 
Еврппска кпнвенција п пределу – European Landscape Convention, Firenze, 2000 (Службени 
гласник РС – Међунарпдни угпвпри, бр. 4/11,  БИХ није ратификпвала кпнвенцију ) представља 
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сппразум п защтити, управљаоу и планираоу предела кпји пп дефиницији из Кпнвенције, 
представља пдређенп ппдрушје пнаквп какп га људи виде и дпживе и шији је карактер резултат 
делпваоа и интеракције прирпдних и/или људских фактпра. Пптписнице пве Кпнвенције 
пбавезале су се да ће: 

 закпнпм признати предеп кап битну кпмппненту људскпг пкружеоа, кап израз 
разнпврснпсти заједнишкпг културнпг и прирпднпг наслеђа, и темељ оихпвпг идентитета; 

 усппставити и спрпвпдити предепне пплитике кпје за циљ имају защтиту, управљаое и 
планираое предела дпнпщеоем ппсебних мера;  

 усппставити прпцедуре за укљушиваое најщире јавнпсти, лпкалних и регипналних власти, 
за пдређиваое и примеоиваое предепних пплитика; 

 интегрисати предеп у пплитике прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа, културне, 
ппљппривредне, спцијалне, екпнпмске и пплитике живптне средине, кап и у све пстале 
пплитике кпје мпгу да имају ппсредан или неппсредан утицај на предеп. 
 

Кпнвенција п сарадои на заштити и пдрживпм кпришћеоу реке Дунав –  Danube River 
Protection Convention, Sofia, 2004. (Службени лист СРЈ - Међунарпдни угпвпри, бр. 2/03; 
Службени гласник РБиХ 65/05) пптписана је ради пдрживпг управљаоа впдама дунавскпг слива 
крпз раципналну упптребу впде, ппбпљщаое оенпг квалитета, развпј механизама за кпнтрплу 
ппплава и акцидената, пдређиваоа стандарда за емисију и усаглащену примену закљушака 
Кпнвенције крпз наципналнп закпнпдавствп сваке државе пптписнице. Сагласнп закљушцима 
Кпнвенције, пбразпвана је Међунарпдна кпмисија за защтиту реке Дунав (International 
Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR) кпју шине представници 13 земаља и ЕУ. 
Циљ рада кпмисије је примена Кпнвенције прпмпвисаоем и кппрдинацијпм активнпсти 
пдрживпг управљаоа впдама дунавскпг слива. Свака земља шланица Кпнвенције пбавезала се 
да: 

 дефинищу заједнишке акципне прпграме са прецизнп пдређеним припритетима и прате, 
путем перипдишних анализа реализације, напредак у спрпвпђеоу пвих прпграма; 

 усппстављају, у слушају хитних дпгађаја, кппрдинисан и заједнишки кпмуникаципни систем 
уппзправаоа у пбласти целпкупнпг решнпг слива (нпр. загађеоа или ппаснпст пд ппплаве 
и леда); 

 дефинищу границе испущтаоа кпмуналних птпадних впда (уз примену биплпщкпг или 
некпг другпг еквивалентнпг третмана) и границе испущтаоа за ппјединашне индустријске 
сектпре; 

 перипдишнп ппписују релевантне извпре загађеоа и предузимају мере за ппбпљщаое 
ситуације; 

 уклаоају ппаснпсти инциденталнпг загађеоа; 
 предузимају пдгпварајуће мере ради пшуваоа екплпщких ресурса, ппсебнп пних 

сущтински битних, кап щтп су ппстпјећи или будући извпри впде за пиће; пстале мере се 
тишу анализе знашаја разлишитих елемената биптппа за решну екплпгију и предлпга за 
ппбпљщаое услпва живптне средине; 

 сарадјују у истраживаоу, развпју и при усклађиваоу метпда мпнитпринга и пцеоиваоа, 
ппсебнп у ппгледу квалитета впде, кпнтрпле емисије, биланса впда (с циљем да се 
ппстигну уппредиви резултати), услпва у припбаљу кпји се пднпсе на квалитет и кплишину 
впде, седимената и припбалних екпсистема (пснпва за пцену прекпгранишних утицаја, кап 
щтп су прекпгранишнп загађеое, прпмене у режиму река, биланс впда, ппплаве, итд.); 

 ппднпсе извещтаје кпмисији ИЦПДР са траженим релевентним инфпрмацијама и, када 
треба, саппщтавају пдређене ппдатке јавнпсти. 
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Кпнвенција п заштити и кпришћеоу прекпграничних впдптпка и међунарпдних језера - 
Convention on the Protection and Use of Trans-boundary Watercourses and International Lakes, 
Helsinki, 1992 (Службени гласник РС – Међунарпдни угпвпри, бр. 1/10; Службени гласник РБиХ 
бр. 8/09). Циљ кпнвенције је јашаое сарадое међу државама (на билатералнпм и 
мултилатералнпм нивпу) да би се спрешилп, кпнтрплисалп и смаоилп прекпгранишнп загађеое. 
Кпнвенција такпђе има циљ да прпмпвище пдрживп газдпваое впдама, пшуваое впдених 
ресурса и живптне средине у целини. Кљуш сарадое међу пптписницама пве кпнвенције јесте 
ствараое заједнишкпг правнпг пквира за кприщћеое заједнишких впда и билатералних и 
мултилатералних угпвпра, кпји би впдили развпју усклађене пплитике, прпграма и стратегија за 
кпнкретне сливпве. Пптписнице Кпнвенције су се пбавезале да ће: 

 равнпправнп сарадјивати у хармпнизацији пплитике и стратегије за ппдрушје 
кпнкретнпг слива; 

 унапредити систем даваоа дпзвпла за испущтаое птпадних впда с циљем да се 
смаои загађеое из кпнкретних индустријских (“ппинт”) извпра; 

 применити најбпље екплпщке ппступке с циљем да се смаои дптпк нутријената из дифузних 
извпра, првенственп из ппљппривреде; 

 применити биплпщки третман (или неки еквивалентни прпцес) у ппстрпјеоима за 
прешищћаваое кпмуналних птпадних впда; 

 уклпнити ризике слушајних испущтаоа загађеоа путем, на пример, примене система за 
уппзправаое у слушају инцидената; 

 усппставити заједнишки мпнитпринг и систем за пцеоиваое стаоа прекпгранишних впда; 
 прпмпвисати заједнишке истраживашке активнпсти и друге активнпсти за пствареое 

дпгпвпрених циљева и пшуваое критеријума квалитета впде; 
 разменити искуства са припбалним земљама ради дпбијаоа релевантних инфпрмација п 

емисији и мпнитпрингу, планираним и предузетим мерама, наципналним закпнима, итд.; 
 инфпрмисати јавнпст, углавнпм п ппстављеним циљевима у ппгледу квалитета впде, п 

дпзвплама за испущтаое птпадних впда и резултатима мереоа и прпцене; 
 разрадити правила, критеријуме и прпцедуре у пбласти пбавеза и пдгпвпрнпсти. 

 
Сем тпга, усвпјен је Прптпкпл п впди и здрављу („Службени гласник РС – Међунарпдни угпвпри” 
бр. 1/2013; БиХ није ратификпвала сппразум) кпји ппклаоа ппсебну пажоу защтити људскпг 
здравља и благпстаоа и унапређеоу пдрживпг развпја бпљим газдпваоем впдама, 
спрешаваоем, кпнтрплпм и смаоеоем бплести кпје имају везе са впдпм. 
 
Пквирна Директива п впдама 
 
Пснпвни кпнцепцијски прилаз питаоима пплитике у пбласти впда у ЕУ дефинисан је у Директиви 
Еврппскпг парламента и Савета 2000/60/ЕЦ кпјпм се усппставља пквир за делпваое Заједнице у 
пбласти пплитике впда. Већ у првпм ставу преамбуле записанп је да „впда није кпмерцијални 
прпизвпд кап други, већ наслеђе кпје мпра бити щтићенп, браоенп и третиранп кап таквп“.  
 
Сврха Директиве је да усппстави пквир за защтиту кппнених ппврщинских впда, мещпвитих впда, 
припбалних мпрских впда и ппдземних впда, шиме се: (а) спрешава даље ппгпрщаваое, щтити и 
ппбпљщава статус акватишких екпсистема, кап и сувпземних и мпшварних екпсистема кпји су, с 
пбзирпм на оихпве пптребе за впдпм, директнп зависни пд акватишких екпсистема; (б) 
прпмпвище пдрживп кприщћеое впде заснпванп на дугпрпшнпј защтити распплпживих впдних 
ресурса; (ц) усмерава и унапређује защтита и ппбпљщава акватишна средина у целини, крпз 
специфишне мере за прпгресивнп умаоеое испущтаоа, емисија и губитака припритетних 
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супстанци и прекид или ппстепенп фазнп укидаое испущтаоа припритетнп ппасних супстанци; 
(д) псигурава прпгресивнп умаоеое загађеоа ппдземне впде и спрешава оенп даље 
загађиваое, и (е) дппринпси ублажаваоу ефеката ппплава и суща. 
 
Кпнвенција п прекпграничнпм загађиваоу ваздуха на великим удаљенпстима - Convention on 
Long-Range Trans-boundary Air Pollution, 1979 (Службени лист СФРЈ - Међунарпдни угпвпри, бр. 
11/86; Службени гласник РБиХ бр. 13/94), са псам прптпкпла представља најзнашајнији дпкумент 
кпјим су пдређени пквири за кпнтрплу и смаоиваое щтета кпје мпгу настати пп људскп здравље 
и живптну средину услед прекпгранишнпг загађиваоа ваздуха.  
 
Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama - United Nations Framework Convention on Climate 
Change (UNFCCC), 1992 (Службени лист СРЈ - Међунарпдни угпвпри бр. 2/97;                                                     
Службени гласник РБиХ бр. 19/00). Циљ Кпнвенције је је да се ппстигне стабилизација 
кпнцентрације гаспва стаклене бащте у атмпсфери на нивпу кпји би спрешавап ппасне 
антрпппгене утицаје на климу. Такав нивп требалп би да се ппстигне у временскпм перипду кпји 
би пмпгућип екпсистемима да се на прирпдан нашин прилагпде прпмени климе, кпји би 
пбезбедип да не буде угрпжена прпизвпдоа хране и пмпгућип даљи стабилан екпнпмски развпј. 
Ппщте пбавезе шланица Кпнвенције пднпсе се на:  

 израду, ажурираое и стављаое на распплагаое Кпнференцији страна угпвпрница 
наципналних катастара антрпппгених емисија свих гаспва стаклене бащте кпји нису 
регулисани Мпнтреалским прптпкплпм кпристећи уппредиве метпдплпгије;  

 фпрмулисаое, спрпвпђеое, пбјављиваое и ажурираое наципналних и регипналних 
прпграма кпји 

 садрже мере за ублажаваое прпмене климе; сарадоу на разради, примени, щиреоу и 
трансферу технплпгија, метпда и прпцеса кпјима се пгранишавају, смаоују или спрешавају 
антрпппгене емисије гаспва стаклене бащте у свим релевантним сектприма (сапбраћај, 
енергетика, индустрија, ппљппривреда, щумарствп, управљаое птпадпм); 

 раципналнп кприщћеое ппнпра и резервпара свих гаспва стаклене бащте, укљушујући 
бипмасу, щуме, пкеане, кап и друге кппнене, припбалне и мпрске екпсистеме и сарадоу у 
оихпвпм пшуваоу и ппбпљщаоу квалитета;  

 ппдржаваое и сарадоу у истраживаоима, кап и у усппстављаоу банке ппдатака п 
климатскпм систему; размену пдгпварајућих инфпрмација; 

 сарадоу у пбласти пбразпваоа, пбуке кадрпва, итд. 
 

Бечка кпнвенција п заштити пзпнскпг пмптача - Vienna Convention for the Protection of the 
Ozone Layer, 1985 (Службени лист СФРЈ - Међунарпдни угпвпри, бр. 1/90; Службени гласник РБиХ 
бр. 13/94) има за циљ защтиту здравља шпвека и живптне пкплине пд щтетних ефеката кпји су 
ппследица прпмена пзпнскпг пмпташа. Стране угпвпрнице Бешке кпнвенције су на ппщти пнашин 
пбавезане да, у складу са распплпживим средствима и мпгућнпстима, сарађују такп щтп ће 
систематски псматрати, истраживати и размеоивати инфпрмације ради бпљег разумеваоа и 
прпцене ппследица кпје људске активнпсти имају на пзпнски пмпташ. С тим циљем, пне усвајају 
пдгпварајуће закпнске и административне мере и сарађују при усклађиваоу пплитика у вези са 
кпнтрплпм, пгранишаваоем, смаоиваоем или спрешаваоем активнпсти шпвека кпје су ппд 
оихпвпм јурисдикцијпм или кпнтрплпм, акп се утврди да такве активнпсти имају или мпгу имати 
щтетне ппследице збпг прпмена, или мпгућих прпмена, у пзпнскпм пмпташу. 
 



Студија п пдрживпм кприщћеоу и защтити прирпдних ресурса у прекпгранишнпм ппдрушју Србија – БиХ  

           

199 

 

Базелске кпнвенције п кпнтрпли прекпграничнпг кретаоа ппаснпг птпада и оегпвпм пдлагаоу 
- Basel Convention on the Control of Trans-boundary Movements of Hazardous Wastes and Their 
Disposal, 1989 (Службени лист СРЈ - Међунарпдни угпвпри, бр. 2/99; Службени гласник РБиХ бр. 
31/00) има за циљ усппстављаое кпнтрпле прекпгранишнпг кретаоа ппаснпг птпада уз смаоеое 
кплишине ппаснпг птпада на минимум и пружаое ппмпћи у прпцесу управљаоа и пдлагаоа 
птпада на нашин кпјим ће се ппщтпвати захтеви живптне средине. 
Земље шланице Кпнвенције су се пбавезале да ће пбезбедити да се ппасним птпадпм управља и 
да се пн пдлаже на нашин кпји је у складу са захтевима живптне средине и у складу са следећим 
принципима: 

 прекпгранишнп кретаое ппаснпг птпада треба да буде сведенп на најмаоу мпгућу меру; 
 ппасни птпад треба да се прешищћава и пдлаже щтп је мпгуће ближе месту настанка; 
 пптребнп је смаоити и на минимум свести кплишине генерисанпг ппаснпг птпада на 

извпру. 
 
Рптердамска кпнвенција п ппступку даваоа сагласнпсти  на пснпву претхпднпг пбавештаваоа  
за пдређене ппасне хемикалије и пестициде у међунарпднпј тргпвини - The Rotterdam  
Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides 
in International Trade, 1998 (Службени гласник РС – Међунарпдни угпвпри, бр. 38/2009; Службени 
гласник РБиХ - Међунарпдни угпвпри бр. 14/06).  
Циљ пве кпнвенције је прпмпвисаое ппдељене пдгпвпрнпсти и сарадое између страна 
угпвпрница на ппљу међунарпдне тргпвине пдређеним ппасним хемикалијама да би се 
защтитилп људскп здравље и живптна средина пд пптенцијалне щтете и да би се дппринелп 
кприщћеоу тих хемикалија на нашин кпји је прихватљив за живптну средину, и тп лакщим 
прптпкпм инфпрмација п оихпвим карактеристикама, старајући се п прпцесу дпнпщеоа пдлука 
на наципналнпм плану п увпзу и извпзу и пренпщеоу пвих пдлука другим странама 
угпвпрницама. 
 
Стпкхплмске кпнвенције п дугптрајним прганским загађујућим супстанцама - Stockholm 
Convention on Persistent Organic Pollutants (POPs), 2001 (Службени гласник РС – Међунарпдни 
угпвпри, бр. 42/2009; Службени гласник РБиХ - Међунарпдни угпвпри бр. 1/10). Циљ пве 
Кпнвенције је защтита здравља људи и живптне средине пд дугптрајних прганских загађујућих 
супстанци. У пквиру мера за смаоеое или елиминисаое испущтаоа из међунарпдне 
прпизвпдое и упптребе пдређених врста хемикалија утврђене су ппсебне пбавезе:  

 забрана или предузимаое других мера кпје су пптребне да се елиминище прпизвпдоа, 
кприщћеое, увпз и извпз хемикалија наведених у Анексу А (алдрин, хлпрдан, диелдрин, 
ендрин, хептахлпр, хексалпрпбензен, миреx, тпксафен, пплихлпрни бифенили);  

 пгранишаваое прпизвпдое и кприщћеоа хемикалија наведених у Анексу Б (ДДТ). 
 
Кпнвенција п прекпграничним ефектима индустријских удеса - Convention on the Trans-
boundary Effects of Industrial Accidents, Helsinki, 1992 (Службени гласник РС, бр. 42/09); У БиХ 
ратификација у тпку) има за циљ пружаое ппмпћи државама странама угпвпрницама у 
спрешаваоу избијаоа индустријских удеса и адекватнпм реагпваоу на оих. У складу са тим, 
Кпнвенцијпм су регулисана ппједина пснпвна питаоа из следећих пбласти:  

 спрешаваое индустријских удеса кпји мпгу имати прекпгранишне ппследице (укљушујући 
ту и ппследице удеса прпузрпкпваних прирпдним катастрпфама), 

 припрема за слушај оихпвпг избијаоа,  
 реагпваое у слушају оихпвпг избијаоа,  
 међунарпдну сарадоу везану за међуспбну ппмпћ,  
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 истраживаое и развпј, 
 размену инфпрмација, 
 размену технплпгија у пбласти спрешаваоа, спремнпсти и реагпваоа на индустријске 

удесе. 
 
Кпнвенција п прпцени утицаја на живптну средину у прекпграничнпм кпнтексту - The 
Convention on Environmental Impact Assessment (EIA) in Trans-boundary Context, Espoo, 1991 
(Службени гласник РС – Међунарпдни угпвпри, бр. 102/2007; Службени гласник РБиХ - 
Међунарпдни угпвпри бр. 8/09).  
 
Кпнвенција утврђује пбавезе држава да прпцеоују утицај пдређених активнпсти на живптну 
средину у ранпј фази прпцеса планираоа. Пна утврђује списак пд 17 активнпсти за кпје се сматра 
да ће верпватнп изазвати знашајне прекпгранишне щтетне ефекте и за кпје је неппхпднп 
усппстављаое ппступка прпцене утицаја на живптну средину. Те активнпсти пбухватају, између 
псталпг: термпелектране и друге инсталације за сагпреваое са испустпм тпплпте са 30 мегавата и 
вище; нуклеарне електране и други нуклеарни реактпри; рафинерије сирпве нафте и инсталације 
за гасификацију и ликвефакцију са 500 тпна и вище угљенпг или битуменскпг щкриљца дневнп; 
изградоу путева за мптпрна впзила; велике рударске захвате; нафтпвпде и гаспвпде великпг 
прешника; велика ппстрпјеоа за складищтеое петрплеја, петрпхемијских и хемијских прпизвпда; 
велике бране и акумулације, итд. Пснпвни субјекти сарадое предвиђене пвим међунарпдним 
угпвпрпм су: 

 “страна ппрекла” (тп је пна држава или пне државе шланице Кпнвенције ппд шијпм се 
надлежнпщћу предвиђа пбављаое предлпжене активнпсти); 

 “угрпжена страна” (тп је пна држава или пне државе шланице Кпнвенције кпје ће 
верпватнп бити ппгпђене – угрпжене предлпженпм активнпщћу услед оених 
прекпгранишних утицаја) и све државе стране угпвпрнице Кпнвенције. 

 
Кпнвенција п дпступнпсти инфпрмација, учешћу јавнпсти у дпнпшеоу пдлука и праву на 
правну заштиту у питаоима живптне средине – Convention on Access to Information, Public 
Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, Aarhus, 1998. 
(Службени гласник РС – Међунарпдни угпвпри, бр. 38/09; Службени гласник РБиХ - Међунарпдни 
угпвпри бр. 8/08) или Архуска кпнвенција, људска права неппсреднп везује за стаое живптне 
средине.  
 
Пва Кпнвенција прпмпвище правп на здраву живптну средину и пбавезује државе пптписнице на 
шуваое и унапређеое живптне средине. Такпђе, Кпнвенција пбавезује на правп приступа 
инфпрмацијама, на ушещће у дпнпщеоу пдлука и защтиту грађана пред надлежним државним 
прганима, а нарпшитп пред прганима правпсуђа. Пдредбама Кпнвенције тежи се укидаоу 
државнпг мпнпппла у пбласти живптне средине такп щтп се грађанима и невладиним 
прганизацијама пмпгућава приступ инфпрмацијама и активнп ушещће у разлишитим прпцедурама 
пд знашаја за живптну средину, шиме их дпвпди у ппзицију партнера у пвим прпцесима.  
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3.1.2 ИНСТИТУЦИПНАЛНИ И ЗАКПНСКИ ПКВИР УПРАВЉАОА ПРИРПДНИМ 
РЕСУРСИМА  У  РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

 

3.1.2.1 ИНСТИТУЦИПНАЛНИ ПКВИР  
 
Прпцес управљаоа прирпдним ресурсима се пдвија на три нивпа: 1) републишкпм, 2) 
ппкрајинскпм и 3) лпкалнпм.  
 
1) На републичкпм нивпу пдгпвпрнпст имају следеће институције:  

 Министарствп прирпдних ресурса, рударства и прпстпрнпг планираоа 
 Министарствп енергетике, развпја и защтите живптне средине 
 Министарствп  ппљппривреде щумарства и впдппривреде 
 Агенција за защтиту живптне средине 
 Завпд за защтиту прирпде Србије 
 Републишки хидрпметепрплпщки завпд 

 
Министарствп прирпдних ресурса, рударства и прпстпрнпг планираоа пбавља ппслпве кпји се 
пднпсе на пдрживи развпј прирпдних бпгатстава, пднпснп ресурса (ваздуха, впда, земљищта, 
минералних сирпвина, щума, риба, дивљих биљних и живптиоских врста), систем защтите 
прирпдних бпгатстава, стратегију и пплитику развпја прирпдних ресурса, истраживаоа кпја се 
пднпсе на експлпатацију прирпдних ресурса, израду прпграма истражних радпва у пбласти 
прирпдних ресурса, инспекцијски надзпр у пбласти пдрживпг кприщћеоа прирпдних бпгатстава, 
израду биланса резерви ппдземних впда, нпрматива и стандарда за израду геплпщких карата, 
пбезбеђиваое материјалних и других услпва за реализацију тих прпграма, кап и друге ппслпве 
пдређене закпнпм.  
Псим тпга, у надлежнпсти пвпг Министарства се налази и рударствп и пплитику развпја 
рударства, израда биланса минералних сирпвина, геплпщка истраживаоа кпја се пднпсе на 
експлпатацију минералних сирпвина, израда прпграма истражних радпва у пбласти пснпвних 
геплпщких истраживаоа кпја се пднпсе на пдрживп кприщћеое ресурса, предузимаое мера 
ради пбезбеђиваоа услпва за функципнисаое јавних предузећа у пбластима за кпје је 
Министарствп надлежнп, кап и инспекцијски надзпр у пбластима из делпкруга Министарства.  
 
Министарствп енергетике, развпја и заштите живптне средине надлежнп је за пбављаое 
ппслпва  кпји се пднпсе на израду стратещких дпкумената, планпва и прпграма, имплементацију 
међунарпдних кпнвенција, сппразума, закпна и других прпписа везаних за защтиту прирпдних 
ресурса, ваздуха,впде, земљищта. Пбављају се ппслпви кпји се пднпсе на защтиту прирпде, 
геплпщка истраживаоа, рибарствп, защтиту живптне средине у другим сектприма, защтиту и 
пшуваое прирпде и бипдиверзитета и праћеое упптребе средстава у защтити екпсистема.  
Защтита, пшуваое, унапређеое и управљаое защтићеним прирпдним дпбрима (резервати 
прирпде, наципнални паркпви, сппменици прирпде и друга защтићена прирпдна дпбра) је 
такпђе у надлежнпсти пвпг министарства, кап и защтита, унапређеое и пдрживп кприщћеое 
рибплпвне фауне (ихтипфауне), защтита квалитета ваздуха; защтита квалитета впда, защтита 
квалитета неппљппривреднпг земљищта, израда прпграма истражних радпва у пбласти пснпвних 
геплпщких истраживаоа кпја се пднпсе на пдрживп кприщћеое ресурса, а за ппдземне впде и 
детаљних истражних радпва.  

 
У пквиру Министарства ппљппривреде шумарства и впдппривреде улпгу у управљаоу 
живптнпм срединпм имају Управа за щуме, Управа за защтиту биља (кпнтрплу прпизвпдое, 
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прпмета, увпза, складищтеоа, и примене средстава за защтиту и исхрану биља), кап и Управа за 
ветерину. Ппсебнп треба истаћи Републичку дирекција за впде кпја врщи ппслпве државне 
управе и струшне ппслпве кпји се пднпсе на: пплитику впдппривреде, вищенаменскп кприщћеое 
впда, впдпснабдеваое, изузев дистрибуције впде, защтиту пд впда, спрпвпђеое мера защтите 
впда и планску раципнализацију пптрпщое впде, уређеое впдних режима; праћеое и 
пдржаваое режима впда кпји шине и пресецају државну границу, кап и друге ппслпве пдређене 
закпнпм.  
 
Закпнпм п впдама за пбављаое впдппривредне делатнпсти пснпванп је Јавнп впдппривреднп 
предузеће "Србијавпде". Пдређене надлежнпсти у пбласти впдппривреде су 2002. гпдине 
пренете на АП Впјвпдину Закпнпм п утврђиваоу пдређених надлежнпсти Аутпнпмне Ппкрајине 
Впјвпдине ("Службени гласник РС", брпј 6/02) и фпрмираоем "ЈВП Впде Впјвпдине". Наведена 
предузећа, између псталпг, газдују впдним ресурсима: впдпм, впдним земљищтем и 
впдппривредним пбјектима. 
 
Псим тпга, када је у питаоу управљаое прирпдним ресурсима, пдређене надлежнпсти имају и 
министарствп надлежнп за екпнпмска питаоа и регипнални развпј (пдгпвпрнп за пбласт 
индустрије, интегралнпг планираоа развпја туризма и кпмплементарних делатнпсти), 
министарствп надлежнп за здравствп (за спрпвпђеое санитарних прпписа кпји се пднпсе на 
защтиту живптне средине и биплпщку сигурнпст), министарствп надлежнп за науку (стимулище 
развпј науке и стицаое нпвих сазнаоа везаних за защтиту и управљаое биплпщким, геплпщким 
и предепним диверзитетпм, и представља главни извпр финансираоа пснпвних и примеоених 
истраживаоа ппвезаних са применпм и управљаоем биптехнплпгија, кап и мпнитпрингпм), 
министарствп надлежнп за инфраструктуру (за друмски, ваздущни, железнишки и впдни 
сапбраћај) и друга министарства. 
 
Агенција за заштиту живптне средине пснпвана је 2004. гпдине и представља деп министарства 
надлежнпг за пбласт живптне средине. Пна пбавља ппслпве државне управе кпји се пднпсе на: 
развпј, усклађиваое и впђеое наципналнпг инфпрмаципнпг система защтите живптне средине 
(праћеое стаоа живптне средине крпз индикатпре живптне средине; регистар загађујућих 
материја и др.); спрпвпђеое државнпг мпнитпринга квалитета ваздуха и впда, управљаое 
Наципналнпм лабпратпријпм, прикупљаое и пбједиоаваое ппдатака п живптнпј средини, 
оихпву пбраду и израду извещтаја п стаоу живптне средине и спрпвпђеоу пплитике защтите 
живптне средине, кап и сарадоу са Еврппскпм агенцијпм за защтиту живптне средине (ЕЕА) и 
Еврппскпм мрежпм за инфпрмације и ппсматраое (ЕИПНЕТ).  
 
Завпд за заштиту прирпде Србије, пснпван 1948. гпдине, је јавна струшна устанпва кпјпм се на 
пснпву Закпна п защтити прирпде ппверене надлежнпсти у защтити и унапређеоу прирпдне 
бащтине Републике Србије. Завпди врще струшне ппслпве защтите прирпдних дпбара, 
истраживаое и прпушаваое прирпдних дпбара ради стављаоа ппд защтиту, спрпвпђеое мера и 
режима защтите, припремаое студија за предлагаое защтите и вреднпваое прирпдних дпбара, 
праћеое стаоа угрпженпсти прирпдних дпбара и предлагаое мера оихпве защтите, утврђиваое 
услпва защтите и даваое ппдатака п защтићеним ппдрушјима у ппступку израде прпстпрних и 
других планпва и других ппслпва утврђених прпписима, прпушаваое и защтиту биплпщке, 
геплпщке и предепне разнпврснпсти, струшни надзпр и пружаое струшне ппмпћи у управљаоу и 
унапређеоу защтићених прирпдних дпбара. Завпд је пдгпвпран и за прпцес имплементације 
Емералд екплпщке мреже и припрему за укљушеое у прпграм НАТУРА 2000.  
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Републички хидрпметепрплпшки завпд је ппсебна прганизација кпја је ппред псталпг надлежна 
за  хидрплпщка мереоа и псматраоа и спрпвпђеое прпписаних и усаглащених прпграма за 
кпнтрплу квалитета ваздуха, ппврщинских впда и ппдземних впда прве издани и падавина; банку 
псмптрених и измерених хидрплпщких и метепрплпщких ппдатака; праћеое, анализираое и 
прпгнпзираое стаоа и прпмена времена, климе и впда, укљушујући квалитет ваздуха и впда. 
 

2) Аутпнпмна ппкрајина 

 Ппкрајински секретаријат за урбанизам, градитељствп и защтиту живптне средине 

 Ппкрајински Завпд за защтиту прирпде 
 

3) Ппштина, град (јединица лпкалне сампуправе) 

За управљаоен прирпдним ресурсима на лпкланпм нивпу кљушну пдгпвпрнпст имају јединице 
лпклане сампуправе.  Принцип супсидијарнпсти представља децентрализацију пдлушиваоа дп 
најнижег мпгућег нивпа, пднпснп пренпщеое надлежнпсти и пдгпвпрнпсти са централнпг нивпа 
на регипнални и лпкални нивп, у складу са дпнетим закпнима. Влада је пдгпвпрна за 
усппстављаое и спрпвпђеое стратещкпг и закпнскпг пквира кпјим се на свим нивпима државне 
управе пмпгућава пствариваое циљева и пбезбеђује систем защтите и унапређиваоа квалитета 
живптне средине. Лпкалне сампуправе имају надлежнпсти кпје се пднпсе на прпстпрнп 
планираое, защтиту живптне средине и унапређеое живптне средине, кап и на кпмуналне 
ппслпве.  
 
Према шлану 20 Закпну п лпкалнпј сампуправи ппщтина се, прекп свпјих пргана стара п защтити 
живптне средине, дпнпси прпграме кприщћеоа и защтите прирпдних вреднпсти и  прпграме 
защтите живптне средине, пднпснп лпкалне акципне и санаципне планпве, у складу са 
стратещким дпкументима и свпјим интересима и специфишнпстима и утврђује ппсебну накнаду 
за защтиту и унапређеое живптне средине; 
Република Србија мпже закпнпм, пднпснп аутпнпмна ппкрајина мпже пдлукпм, ппверити 
јединицама лпкалне сампуправе ппједина питаоа из свпје надлежнпсти. Закпнима из пбласти 
защтите живптне средине јединицама лпкалне сампуправе су ппверени ппслпви из пбласти 
прпцене утицаја на живптну средину, стратещке прпцене утицаја, издаваоа интегрисаних 
дпзвпла, управљаоа птпадпм (инертни и неппасни), защтите ваздуха (лпкална мрежа мерних 
станица, планпви квалитета ваздуха, краткпрпшни акципни планпви), защтите пд буке (акустишкп 
зпнираое, израда стратещких карата буке и акципних планпва) и др. Такпђе, јединицама лпкалне 
сампуправе су ппверени ппслпви инспекцијскпг надзпра. 
Ппред наведенпг, Закпнпм п защтити прирпде је јединицама лпкалне сампуправе ппверен и 

инспекцијски надзпр на защтићеним ппдрушјима кпја прпглащава надлежни прган јединице 

лпкалне сампуправе.  

 

Псим гпре наведених институција, институцијалнпм пквиру за управљаое прирпдним ресурсима 

припадају и: 

  

Управљачи заштићених  ппдручја. Према шлану 67 Закпна п защтити прирпде ("Сл. гласник РС", 

бр. 36/2009 и 88/2010) защтићеним ппдрушјем управља правнп лице кпје испуоава струшне, 

кадрпвске и прганизаципне услпве за пбављаое ппслпва пшуваоа, унапређеоа, прпмпвисаоа 

прирпдних и других вреднпсти и пдрживпг кприщћеоа защтићенпг ппдрушја.  Изузетнп пд става 
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2. пвпг шлана, управљаш мпже бити предузетник и/или физишкп лице укпликп се ради п 

защтићенпм ппдрушју мале ппврщине и већинскпм приватнпм власнищтву на неппкретнпстима. 

 

Правна лица, предузетници и физичка лица кпји у пбављаоу привредних и других делатнпсти 
кпристе прирпдне ресурсе и заштићена прирпдна дпбра.  

 
Стручне и научне прганизације и друге јавне службе. Завпди за јавнп здравље ппкривају 
мпнитпринг квалитета амбијенталнпг ваздуха у лпкалнпј урбанпј мрежи аглпмерација и 
квалитета ппврщинских впда у делу тпкпва крпз урбане средине, прате хигијенску исправнпст 
впде за пиће и буку у живптнпј средини. Завпди мере квалитет ваздуха у 27 градпва (52 
кпнтрплне ташке). 
 
Грађани, групе грађана, оихпва удружеоа, прпфесипналне или друге прганизације. Удружеоа 
грађана имају велики знашај за ефикаснп спрпвпђеое прпцеса управљаоа и защтите прирпдних 
ресурса, и тп прекп мпбилизације и активнпг укљушиваоа јавнпсти и лпкалних заједница у пве 
прпцесе, кап и рада на инфпрмисаоу и унапређеоу свести јавнпсти п знашају защтите и пдрживпг 
управљаоа прирпдним ресурсима. Према ппдацима Центра за развпј непрпфитнпг сектпра – 
Директпријум невладиних прганизација (www.crnps.org.rs – презентација ппсећена 27. августа 
2010. гпдине) у Републици Србији је присутнп прекп 200 регистрпваних удружеоа шија је пбласт 
пствариваоа циљева везана за защтиту живптне средине. Већи деп прганизација је у знашајнијпј 
мери активан на лпкалнпм негп на наципналнпм нивпу.  
 
3.1.2.2 ЗАКПНСКА РЕГУЛАТИВА ПД ЗНАШАЈА ЗА УПРАВЉАОЕ ПРИРПДНИМ РЕСУРСИМА У 

РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  
 
Пплазна пснпва за закпнпдавнп уређеое защтите живптне средине и пшуваое прирпде садржана 
је у Уставу Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 98/06). У Шлану 87., став 1. Устава, 
утврђује се између псталпг, да се прирпдна бпгатства и дпбра за кпје је закпнпм утврђенп да су 
пд ппщтег интереса, налазе у државнпј импвини. У ставу 3. истпг Шлана, пище да се прирпдна 
бпгатства кпристе ппд услпвима и на нашин предвиђен закпнпм. У Шлану 89. утврђује се дужнпст 
свакпг ппјединца да шува прирпдне реткпсти и наушнп, културнп и истпријскп наслеђе кап дпбра 
пд ппщтег интереса у складу са закпнпм. Ппсебна пдгпвпрнпст за шуваое наслеђа је на 
Републици Србији, аутпнпмним ппкрајинама и јединицама лпкалне сампуправе. У Шлану 97. 
кпјим се утврђују надлежнпсти Републике Србије, у ташки 9. пище да Република Србија између 
псталпг, „уређује и пбезбеђује пдрживи развпј, систем защтите и унапређеоа живптне средине, 
защтиту и унапређеое биљнпг и живптиоскпг света“. 
 
Закпни и ппдзакпнска акта кпји регулишу питаоа пчуваоа и пдрживпг кпришћеоа прирпдних 
ресурса су: 

 Закпн п щумама („Службени гласник РС", бр. 30/10), 
 Закпн п защтити и пдрживпм кприщћеоу рибљег фпнда („Службени гласник РС“ бр. 

36/09), 
 Закпн п дивљаши и лпвству („Службени гласник РС", бр. 18/10), 
 Закпн п впдама („Службени гласник РС", бр. 30/10), 
 Закпн п геплпщким истраживаоима („Службени гласник РС", бр. 44/95, 101/05), 
 Закпн п ппљппривреди и руралнпм развпју („Службени гласник РС", бр. 41/09), 
 Закпн п ппљппривреднпм земљищту („Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08, 41/09), 
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 Закпн п стпшарству („Службени гласник РС", бр. 41/09), 
 Закпн п дпбрпбити живптиоа („Службени гласник РС", бр. 41/09), 
 Закпн п прганскпј прпизвпдои („Службени гласник РС", бр. 3/10) итд. 
 Уредба п устанпвљаваоу лпвних ппдрушја на теритприји Републике Србије („Службени 

гласник РС”, бр. 5/11), 
 Правилник п категпризацији рибплпвних впда („Службени гласник РС”, бр. 13/10), 
 Правилник п услпвима и нашину прганизпваоа рибпшуварске службе, пбрасцу 

рибпшуварске легитимације и изгледу рибпшуварске знашке („Службени гласник РС”, бр. 
07/10), 

 Правилник п услпвима, прпграму и нашину пплагаоа струшнпг испита за рибпшувара и 
струшнпг испита за рибара („Службени гласник РС”, бр. 7/10), 

 Правилник п услпвима и ппступку издаваоа и пдузимаоа лиценце за рибпшувара и 
нашину впђеоа регистра издатих лиценци за рибпшувара („Службени гласник РС”, бр. 
7/10), 

 Правилник п пбрасцу легитимације шувара рибарскпг ппдрушја ("Службени гласник РС", 
брпј 49/95),  

 Правилник п нашину, алатима и средствима кпјима се пбавља привредни рибплпв, кап и п 
нашину, алатима, ппреми и средствима кпјима се пбавља рекреативни рибплпв 
(„Службени гласник РС", брпј 104/09), 

 Правилник п нашину пбележаваоа граница рибарскпг ппдрушја („Службени гласник РС”, 
бр. 79/09), 

 Правилник п нашину пдређиваоа висине щтете нанете рибљем фпнду („Службени 
гласник РС”, бр. 84/09), 

 Правилник п садржини пбрасца дпзвпле за рекреативни рибплпв („Службени гласник 
РС”, бр. 36/09), 

 Правилник п висини трпщкпва за издаваое гпдищое дпзвпле за рекреативни рибплпв 
(„Службени гласник РС”, бр. 71/09, 20/10), 

 Правилник п нашину впђеоа евиденције п улпву рибе, кап и п изгледу и садржини 
јединственпг пбрасца евиденције улпва пд стране рекреативнпг рибплпвца („Службени 
гласник РС", бр. 104/09), 

 Правилник п нашину устанпвљаваоа лпвнпг ппдрушја и лпвищта, услпвима за спрпвпђеое 
лпвнпг газдпваоа, ппступку спрпвпђеоа јавнпг пгласа, ппступку за даваое и пдузимаое 
права на газдпваое лпвищтем, садржини угпвпра, утврђиваоу висине пдгпварајућих 
гаранција кпје је дужнп да пбезбеди правнп лице пре закљушиваоа угпвпра, кап и 
услпвима и нашину за даваое лпвнпг ревира у закуп („Службени гласник РС”, бр. 80/10),  

 Правилник п прпглащеоу лпвпстајем защтићених врста дивљаши, трајаоу лпвне сезпне 
на лпвпстајем защтићене врсте дивљаши у птвпреним и пграђеним лпвищтима, 
пграђеним делпвима лпвищта и пплигпнима за лпв дивљаши, кап и мерама защтите и 
регулисаоа брпјнпсти пппулација трајнп защтићених и лпвпстајем защтићених врста 
дивљаши („Службени гласник РС", бр. 75/10, 91/10), 

 Наредба п мерама за пшуваое и защтиту рибљег фпнда („Службени гласник РС", бр. 
104/09) итд. 

 
 Закпни и ппдзакпнска акта кпји директнп или индиректнп регулишу пбласт заштите прирпде 
су: 

 Закпн п защтити прирпде („Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10, 91/10), 
 Закпн п наципналним паркпвима („Службени гласник РС”, бр. 39/93, 44/93, 
 53/93, 67/93, 48/94, 101/05), 
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 Уредба п стављаоу ппд кпнтрплу кприщћеоа и прпмета дивље флпре и фауне 
(„Службени гласник РС", бр. 31/05, 45/05, 22/07, 38/08, 9/10), 

 Уредба п екплпщкпј мрежи („Службени гласник РС", бр. 102/10), 
 Правилник п критеријумима за издвајаое типпва станищта, п типпвима станищта, 

псетљивим, угрпженим, ретким и за защтиту припритетним типпвима станищта и п 
мерама защтите за оихпвп пшуваое („Службени гласник РС", бр. 35/10), 

 Правилник п прпглащеоу и защтити стрпгп защтићених и защтићених дивљих врста 
биљака, живптиоа и гљива („Службени гласник РС", бр. 5/10), 

 Правилник п нашину пбележаваоа защтићених прирпдних дпбара („Службени гласник 
РС”, бр. 30/92, 24/94, 17/96), 

 Правилник п услпвима кпје мпра да испуоава управљаш защтићенпг ппдрушја („Службени 
гласник РС”, бр. 85/09), 

 Правилник п пбрасцу службене легитимације шувара защтићенпг ппдрушја („Службени 
гласник РС”, бр. 84/09), 

 Правилик п пдщтетнпм ценпвнику за утврђиваое висине накнаде щтете прпузрпкпване 
недпзвпљенпм радопм у пднпсу на стрпгп защтићене и защтићене дивље врсте 
(„Службени гласник РС”, бр. 37/10), 

 Правилник п кпмпензацијским мерама („Службени гласник РС", бр. 20/10), 
 Правилник п изгледу знака защтите прирпде, ппступку и услпвима за оегпвп кприщћеое 

(„Службени гласник РС”, бр. 84/09). 
 

Закпни кпји се баве заштитпм живптне средине, уређеоем и пдрживим кпришћеоем 
прпстпра су: 

 Закпн п защтити живптне средине („Службени гласник РС”, бр. 66/91, 83/92, 53/93, 67/93, 
48/94,  53/95, 135/04), 

 Закпн п прпстпрнпм плану Републике Србије пд 2010. дп 2020. гпдине („Службени 
гласник РС", бр. 88/10), 

 Закпн п стратещкпј прпцени утицаја на живптну средину („Службени гласник РС", бр. 
88/10), 

 Закпн п прпцени утицаја на живптну средину („Службени гласник РС", бр. 84/09), 
 Закпн п интегрисанпм спрешаваоу и кпнтрпли загађиваоа живптне средине („Службени 

гласник РС", бр. 135/04), 
 Закпн п управљаоу птпадпм („Службени гласник РС", бр. 36/09), 
 Закпн п превпзу ппасних материја („Службени гласник РС", бр. 36/09), 
 Закпн п защтити ваздуха („Службени гласник РС", бр. 36/09), 
 Закпн п защтити пд буке у живптнпј средини („Службени гласник РС", бр. 36/09), 
 Закпн п ванредним ситуацијама („Службени гласник РС", бр. 111/09), 
 Закпн п защтити пд ппжара („Службени гласник РС", бр. 111/09) итд. 
 Закпн п планираоу и изградои („Службени гласник РС", бр. 36/09), 
 Закпн п туризму („Службени гласник РС", бр. 88/10). 
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3.2 СТРАТЕШКИ ПКВИР ЗА УПРАВЉАОЕ ПРИРПДНИМ РЕСУРСИМА  

 

3.2.1  СТРАТЕЩКИ ПКВИР ЗА ЗПРАВЉАОЕ ПРИРПДНИМ РЕСУРСИМА У 
РЕПУБЛИЦИ  СРБИЈИ  

Према  шлану 12  Закпна п защтити живптне средине („Службени гласник РС”, бр. 36/09) пдрживп 
кприщћеое и защтита прирпдних вреднпсти28  пбезбеђују се у пквиру Стратегије прпстпрнпг 
развпја Републике и Наципналне стратегије пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса и дпбара. 

Према Закпну п планираоу и изградои („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 24/11), 
Стратегија прпстпрнпг развпја Републике замеоена је дпкументпм Прпстпрни план Републике 
Србије, кпји се бави прпстпрпм кап ресурспм. Пвим планпм утврђенп је интегралнп кприщћеое 
прпстпра са аспекта оегпвпг екпнпмскпг, спцијалнпг, екплпщкпг и институципналнпг развпја. 
Кпмплементарнп, хармпнизпванп и интегралнп, са пва два дпкумента се упквирује стратещкп 
планираое пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса и дпбара.  
 
Псим Прпстпрнпг плана Републике Србије  и Наципнална стратегија пдрживпг кприщћеоа 
прирпдних ресурса и дпбара пд сущтинске важнпсти су и Наципнална стратегија пдрживпг 
развпја,  Наципнални прпграм защтите живптне средине,  Стратегија биплпщке разнпврснпсти 
Републике Србије , Стратегији развпја щумарства Републике Србије,  Стратегија развпја 
енергетике Републике Србије дп 2015. гпдине, Стратегије управљаоа минералним ресурсима 
Републике Србије дп 2030. гпдине, кап и Стратегија развпја туризма Републике Србије.  
 
 

3.2.1.1 ПРПСТПРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 2010 – 2020. („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РС“, БР. 88/10) 

Прпстпрним планпм Републике Србије пд 2010. дп 2020. гпдине утврђене су дугпрпшне пснпве 
прганизације, уређеоа, кприщћеоа и защтите прпстпра Србије у циљу усаглащаваоа екпнпмскпг 
и спцијалнпг развпја са прирпдним, екплпщким и културним пптенцијалима и пгранишеоима на 
оенпј теритприји. 

 
Према Прпстпрнпгмплану  унапређеое живптне средине заснива се  на раципналнпм 
кприщћеоу прирпдних ресурса, ппвећаоу енергетске ефикаснпсти, уз кприщћеое пбнпвљивих 
извпра енергије и увпђеое шистијих технплпщких рещеоа,  темељнпм и ситематскпм шищћеоу 
Републике Србије и принципу регипналнпг пдлагаоа птпада, знатнпм смаоеоу негативних 
утицаја у урбанпм и  руралнпм пкружеоу, развпјем зелених ппврщина у градпвима, 
ппщумљаваоем и уређеоем предела и другим мерама кпје ће пбезбедити здравији и удпбнији 
живпт.  

                                                           
28

 Према шлану 11 Закпна п защтити живптне средине прирпдне вреднпсти су:  
1) прирпдни ресурси кап пбнпвљиве или непбнпвљиве геплпщке, хидрплпщке  
и биплпщке вреднпсти кпји се, директнп или индиректнп, мпгу кпристити или упптребити, а имају  
реалну или пптенцијалну екпнпмску вреднпст;  
2) защтићена прирпдна дпбра;  
3) јавна прирпдна дпбра. 
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Пвим стратещким дпкументпм између псталпг, утврђенп је да защтита и пдрживп кприщћеое 
прирпднпг и културнпг наслеђа и прирпдних ресурса шине пснпву идентитета Србије и оених 
регипналних целина, али и пснпву будућег привреднпг и туристишкпг развпја.  
Пперативни циљеви защтите и пдрживпг кприщћеоа прирпднпг наслеђа дефинисани 
Прпстпрним планпм су:   

 усппстављаое инфпрмаципнпг система п ппљппривреднпм  земљищту, кпмпатибилним 
системима гепграфске инфпрматике у циљу фпрмулисаоа и спрпвпђеоа земљищне 
пплитике у складу  са закпнима ЕУ; 

 евидентираое терена угрпжених прпцесима впдне и еплске ерпзије, пдређиваое и 
кпнтрпла спрпвпђеоа пдгпварајућих радпва и мера защтите земљищта на тим теренима; 

 имплементација стратегије развпја щумарства; 
 дпнпщеое стратегије управљаоа дивљашима и лпвствпм; 
 развпј и защтита виспкппланинских ппдрушја; 
 ппбпљщаое квалитета ппврщинских и ппдземних впда; 
 ппдстицаое раципналнпг кприщћеоа прирпдних ресурса, ппдстицаое кприщћеоа 

секундарних сирпвина, смаоеое емисије  загађујућих материја и увпђеое шистије 
прпизвпдое; 

 изградоа псам регипналних центара за управљаое птпадпм -регипналних деппнија са 
ппстрпјеоима за сепарацију рециклабилнпг птпада, трансфер станицама и центрима за 
пдвпјенп сакупљаое рециклабилнпг птпада - рециклажним  двприщтима; 

 ппвећаое ппврщине ппд защтићеним ппдрушјима (на 10% дп 2014. гпдине, пднпснп, 12% 
дп 2020. гпдине); 

 усппстављаое наципналне екплпщке мреже и идентификација ппдрушја за еврппску 
екплпщку мрежу;  

 унапређеое и псавремеоиваое планпва управљаоа и јашаое псппспбљенпсти 
управљаша защтићених ппдрушја;  

 Листа резервата бипсфере (МаБ) – уписиваое прекпгранишнпг резервата Гпрое 
Ппдунавље (Апатинскп-мпнпщтпрски рит), Пбедске баре, прекпграничнпг резервата 
бипсфере Тара-Дрина и прекпгранишнпг резервата бипсфере Стара планина 

 кандидпваое и прпглащеое защтићених ппдрушја пд међунарпднпг знашаја;   
 увећаое брпјнпсти пппулација ретких и угрпжених врста и реинтрпдукција ищшезлих;  
 спрпвпђеое мера (кпнзервације, санације, ревитализације, рекултивације) и режима 

защтите и мпнитпринга стаоа защтићених ппдрушја;  
 фпрмираое инфпрмаципнпг система защтићених ппдрушја;  
 унапређеое система финансираоа защтите прирпде и управљаоа защтићеним 

ппдрушјима. 
 

 

3.2.1.2 НАЦИПНАЛНА СТРАТЕГИЈА ПДРЖИВПГ КПРИЩЋЕОА ПРИРПДНИХ РЕСУРСА 
И ДПБАРА ("СЛ. ГЛ. РС", БР 33 ПД 15. АПРИЛА 2012. ГПДИНЕ) 

Шланпм 12. Закпна п защтити живптне средине прпписанп је „да се пдрживп кприщћеое и 
защтита прирпдних вреднпсти пбезбеђују у пквиру Стратегије прпстпрнпг развпја Републике и 
Наципналне стратегије пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса и дпбара“  

Према Закпну п планираоу и изградои (2009), Стратегија прпстпрнпг развпја Републике 
замеоена је дпкументпм Прпстпрни план Републике Србије, кпји се бави прпстпрпм кап 
ресурспм. 
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Наципналнпм стратегијпм се упквирује пдрживп кприщћеое и защтита прирпдних вреднпсти у 
Републици Србији. Кпмплементарнп, хармпнизпванп и интегралнп, са пва два дпкумента се 
упквирује стратещкп планираое пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса и дпбара. 
Наципналну стратегију за перипд пд десет гпдина дпнпси Влада Републике Србије. Реализује се 
путем планпва, прпграма и пснпва за сваки ппјединашни прирпдни ресурс или дпбрп кпје дпнпси 
Влада. На пснпву ппдатака и евиденција п изврщеоу планпва, прпграма и пснпва, министарствп 
надлежнп за ппслпве живптне средине, у сарадои са другим надлежним министарствима, 
једанпут у две гпдине припрема извещтај п реализацији Наципналне стратегије и ппднпси га 
Влади. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наципнална стратегија пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса и дпбара, према закпну, садржи 
нарпшитп: 

 нашела пдрживпг развпја у наципналнпј пплитици управљаоа прирпдним ресурсима и 
дпбрима; 

 анализу стаоа и дпсадащоег степена истраженпсти прирпдних ресурса и дпбара пп 
врстама, прпстпрнпм расппреду, разнпврснпсти, пбиму и квалитету; 

 билансне категприје (прпстпрне и временске функције, кплишине, квалитет, угрпженпст, 
пбнпвљивпст, стратещке резерве и сл.) и предвиђаое трендпва прпмене стаоа; 

 нашин вреднпваоа и услпве пдрживпг кприщћеоа прирпдних ресурса и дпбара; 
 планскп-развпјну и спцип-екпнпмску анализу стратещких припритета истраживаоа и 

кприщћеоа прирпдних ресурса; 
 екплпщкп-прпстпрне пснпве п пптенцијалима прирпднпг ресурса или дпбра; 
 услпве за ппстепену супституцију прирпдних ресурса; 
 смернице за даља истраживаоа у пбласти ппјединашних прирпдних ресурса и дпбара и за 

пптребе планираоа, пднпснп дпнпщеоа планпва и прпграма. 
 

Главни, пснпвни циљеви кпји су ппстављени да се пстваре пвпм Наципналнпм стратегијпм су: 
 Усмераваое на и пбезбеђиваое услпва за пдрживп кприщћеое прирпдних ресурса и 

дпбара, ствараоем пснпве за ппстављаое планпва, прпграма и пснпва за сваки 
ппјединашни прирпдни ресурс или дпбрп 

 Редукпваое негативнпг утицаја кприщћеоа ресурса на екпнпмију и живптну средину, 
устанпвљаваоем пснпвних индикатпра кпје треба пратити 

 Дппринпс усмераваоу развпја ка пдрживпј прпизвпдои (крпз маое и ефикасније 
кприщћеое прирпдних ресурса) и пптрпщои (прпмени устаљених нашина пптрпщое), кап 
и „пзелеоиваоу“ јавних набавки. 

 
 
 
 

Акп се из ппдатака п реализацији Наципналне стратегије утврди да се кпришћеоем 

прирпдних бпгатстава значајнп угрпжава прирпдна равнптежа екпсистема Влада мпже, 

на предлпг министарства надлежнпг за заштиту живптне средине или другпг 

министарства, привременп пграничити пбим кпришћеоа прирпдних вреднпсти на 

пдређенпм ппдручју. 
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3.2.1.3 НАЦИПНАЛНА СТРАТЕГИЈА ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС", 
БР. 57/08) 

Циљ Стратегије је да уравнптежи три кљушна фактпра, тј. три стуба пдрживпг развпја:  
 

  пдрживи развпј екпнпмије, привреде и технплпгије,  
  пдрживи развпј друщтва на бази спцијалне равнптеже и  
  защтиту живптне средине уз раципналнп распплагаое прирпдним ресурсима.  

 
Стратегија пбухвата и питаоа защтите живптне средине и пшуваоа прирпдних ресурса у 
Републици Србији, кап и утицаје екпнпмскпг развпја на живптну средину. Дати су циљеви, мере и 
припритети везани за защтиту прирпдних ресурса (ваздуха, впде, земљищта, бипдиверзитета, 
щума, минералних ресурса и пбнпвљивих извпра енергије), защтиту пд делпваоа разлишитих 
фактпра ризика пп живптну средину (климатских прпмена и пщтећеоа пзпнскпг пмпташа, птпада, 
хемикалија, удеса, јпнизујућег и нејпнизујућег зрашеоа, буке и прирпдних катастрпфа), защтиту 
пд делпваоа фактпра ризика пп живптну средину у разлишитим екпнпмским сектприма 
(индустрији, рударству, енергетици, ппљппривреди, щумарству, лпвству и рибарству, сапбраћају 
и туризму), кап и увпђеое шистије прпизвпдое. 
 

3.2.1.4  НАЦИПНАЛНИ ПРПГРАМ ЗАЩТИТЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ  („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РС“, БР. 12/10) 

Наципнални прпграм защтите живптне средине припремљен је с циљем развпја мпдерне 
пплитике защтите живптне средине тпкпм следеће декаде. Пвај прпграм пплази пд закљушка да 
се Република Србија супшава са великим изазпвима у унапређиваоу система защтите живптне 
средине, у пквиру темељних друщтвенп-екпнпмских рефпрми ка тржищнпј екпнпмији и 
грађанскпм друщтву. Пвај прпцес ппдразумева унапређеое дпсадащое пплитике защтите 
живптне средине и сектпрских пплитика ка управљаоу защтитпм живптне средине и прирпдним 
ресурсима на принципима пдрживпг развпја. 

Пплазећи пд кпнцепта пдрживпг развпја, Прпграм пбезбеђује рещаваое кљушних наципналних 
прпблема защтите живптне средине кпји су усклађени са екпнпмским и друщтвеним развпјем.  
Прпграм дефинище припритетне циљеве защтите живптне средине кпји се пднпсе на квалитет 
впда, управљаое птпадпм, управљаое хемикалијама и защтита пд удеса, квалитет ваздуха и 
климатске прпмене, защтиту прирпде, бипдиверзитет и щуме, рибарствп, защтиту земљищта, 
буку, Јпнизујуће и нејпнизујуће зрашеое.  
Псим тпга дати су припритетни циљеви защтите живптне средине у у привредним сектприма: 
индустрији, еударству, енергетици, ппљппривреди, щумарству и лпвству, трансппрту, кап и 
мере за спрпвпђеое прпграма защтите живптне средине.  
 

3.2.1.5 СТРАТЕГИЈА БИПЛПЩКЕ РАЗНПВРСНПСТИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИПД  
ПД 2011. ДП 2018. ГПДИНЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС“, БР. 13/11)  

Стратегија биплпщке разнпврснпсти Републике Србије: 

 утврђује квантитативну и квалитативну биплпщку разнпврснпст Србије и пписује систем 
защтите и защтићених ппдрушја у Србији; 

 пписује правни, институципнални и финансијски пквир защтите биплпщке разнпврснпсти; 
 даје преглед утицаја на биплпщку разнпврснпст Србије; 
 дефинище стратещке пбласти, циљеве и активнпсти защтите биплпщке разнпврснпсти; 
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 утврђује акципни план пшуваоа биплпщке разнпврснпсти; 
 пружа дпдатне инфпрмације садржане у анексу. 

 
Пснпвни индиректни фактпри угрпжаваоа биплпщке разнпврснпсти у Србији, издвпјени у 
Стратегији, су: 

 неадекватан и неефикасан систем защтићених ппдрушја, 
 неадекватна правна защтита биплпщке разнпврснпсти, 
 слабп спрпвпђеое ппстпјећих правних механизама, 
 екпнпмски знашај биплпщке разнпврснпсти није схваћен и приказан, 
 пшуваое биплпщке разнпврснпсти није интегрисанп у друге сектпре, 
 низак нивп јавне свести п знашају биплпщле разнпврснпсти или ушещћа у дпнпщеоу 

пдлука, 
 неппстпјаое базе знаоа и капацитета у вези са пшуваоем биплпщке разнпврснпсти. 
 

Пснпвни директни фактпри угрпжаваоа биплпщке разнпврснпсти преппзнати у Стратегији су: 
 прпмена прирпдних станищта у друге сврхе, 
 сапбраћајна и кпмунална инфраструктура, 
 туризам и рекреација, 
 ппљппривреда, 
 измена режима прптпка у прирпдним впдптпкпвима, 
 незакпнита или прекпмерна експплпатација дивљих врста, 
 деструктивна и негативна сеша дрвећа, 
 деградирајуће и незакпнитп рударствп, 
 неадекватнп пдлагаое птпада, 
 талпжеое загађиваша из ваздуха, 
 спираое са ппљппривредних ппврщина. 

 
Пснпвни притисци на биплпщку разнпврснпст у Србији  су: 

 нестајаое и фрагментација станищта, 
 деградација станищта, 
 смаоеое пппулација дивљих врста, 
 загађеое, 
 инвазивне, алпхтпне врсте и ГМП, 
 климатске прпмене. 
 

У Стратегији је дефинисана и улпга защтићених ппдрушја у пшуваоу биплпщке разнпврснпсти. С 
пбзирпм да защтићена ппдрушја представљају центре биплпщке разнпврснпсти, неппхпднп је: 
 

 спрпвести наципналну анализу недпстатака у систему защтићених ппдрушја;  
 спрпвести наципналну анализу псетљивпсти на климатске прпмене кпја би дала пдгпвпре 

какп будућа расппдела ресурса и пракса кпнзерваципнпг управљаоа треба да се прпмене;  
 развити план за прпщиреое система защтићених ппдрушја и искппрдинирати га са 

захтевима међунарпдних и наципналних стратегија и иницијатива;    
 ускладити класификацију защтићених ппдрушја  са стандардима Еврппске уније и 

класификацијпм защтићених ппдрушја кпју је разрадила Светска унија за защтиту прирпде 
(ИУЦН);  

 развити смернице и критеријуме за припрему, евалуацију и ревизију планпва за 
управљаое защтићеним ппдрушјима.  
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3.2.1.6 СТРАТЕГИЈИ РАЗВПЈА ЩУМАРСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РС”, БРПЈ 59/06) 

Стратегија развпја щумарства Републике Србије дпнета је пд стране Владе Републике Србије 
2006. гпдине са циљем пшуваоа и унапређиваое стаоа щума и развпја щумарства кап привредне 
гране. Стратегијпм се дефинищу пснпвни принципи щумарскпг сектпра крпз пдрживпст развпја 
щума и щумарства, мултифункципналнпст щума, рурални развпј, јавнпст инфпрмација, ушещће 
интересних група, ппвећаое ппврщине и прпизвпднпсти щума, газдпваое щумама, приврженпст 
међунарпдним пбавезама и сппразумима, деградацију щума и прпцену утицаја на живптну 
средину, пшуваое здравственпг стаоа щума, наушнп истраживаое, пбразпваое и пбуку.  

Ради ппстизаоа ппстављенпг циља Стратегијпм је дефинисанп низ ппредељеоа међу кпјима је, 
са аспекта управљаоа прирпдним ресурсима на лпкалнпм нивпу, нарпшитп битнп, да ће “Влада 
улпжити наппре у прпналажеоу пптималнпг нивпа децентрализације управљаоа и газдпваоа 
щумама“.  
 
Активнпсти ће бити усмерене на разјащоаваоу улпге лпкалних власти у пствариваоу циљева 
Стратегије и изградоу људских капацитета на лпкалнпм нивпу. Пвп укљушује: 
 

 инвестираое у пшуваое, унапређеое и защтиту щума на лпкалнпм нивпу, 
 укљушиваое планпва за газдпваое щумама у планпве развпја лпкалнпг ппдрушја, 
 слпбпдан приступ и размену инфпрмација са лпкалнпм сампуправпм, 
 ушещће у прпцесу устанпвљаваоа и газдпваоа защтићеним прирпдним дпбарима. 

 

3.2.1.7 СТРАТЕГИЈА РАЗВПЈА ЕНЕРГЕТИКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ДП 2015. ГПДИНЕ 

Стратегија развпја енергетике Републике Србије дп 2015. гпдине, пднпси се пре свега на 
енергетске минералне ресурсе и даје прпцену оихпвпх резерви у Србији.  

Глпбални циљеви Стратегије прпмпвисани у Закпну п енергетици прпистекли су из намере да се  
усппставе квалитативнп нпви услпви рада, ппслпваоа и развпја прпизвпдних енергетских сектпра 
и сектпра пптрпщое енергије, кпји ће ппдстицајнп делпвати на привреднп-екпнпмски развпј 
земље, защтиту живптне средину и међунарпдне интеграције, укљушујући и брже укљушеое наще 
земље у ЕУ.  
 
Псим  пснпвних енергетских циљева, ппщтих развпјних и стратещких циљева дефинисани су и 
специфишни технплпщки и екплпщки циљеви шије пствареое ппдразумева, уградоу ппреме за 
смаоеое емисије щтетних ефлуената из енергетских извпра, щтп ће знашајнп смаоити притисак 
на  живптну средину. Припритетни прпграм дефинисани Стратегијпм: 
 

 Припритет кпнтинуитета технплпщке мпдернизације ппстпјећих енергетских 
пбјеката/система/извпра, у сектприма: нафте, прирпднпг гаса, угља са ппврщинскпм и 
ппдземнпм експлпатацијпм, сектпра електрпеенергетике са прпизвпдним пбјектима: 
термпелектране, хидрпелектране и термпелектране-тпплане и пренпснпм системпм пднпснп 
дистрибутивним системима, и сектпр тпплптне енергије-градске тпплане и индустријске 
енергане.  

 Приритет раципналне упптребе квалитетних енергената и ппвећаоа енергетске ефикаснпсти 
у прпизвпдои дистрибуцији и кприщћеоу енергије кпд крајоих кприсника енергетских 
услуга. 
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 Припритет кприщћеоа НПИЕ (нпвих пбнпвљивих извпра енергије) и нпвих енергетски 
ефикаснијих и екплпщкп прихватљивих енергетских технплпгија и уређаја/ппреме за 
кприщћеое енергије. 

 Припритет за ванредна/ургентна улагаоа у нпве електрпенергетске извпре, са нпвим гасним 
технплпгијама. 

 Дугпрпшнп развпјни и регипналнп стратещки Припритет градое нпвих енергетских  
инфраструктурних пбјеката и електрпенергетских и тпплптних извпра у пквирима енергетских 
сектпра Србије, кап и капиталнп-интензивне енергетске инфраструктуре, у пквирима 
регипналних и паневрппских инфраструктурних система ппвезаних са нащим системима.  

 

3.2.1.8 СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАОА МИНЕРАЛНИМ РЕСУРСИМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ДП 2030. ГПДИНЕ 

Стратегија управљаоа минералним ресурсима у Републици Србији дп 2030. гпдине дпнета је на 
пснпву Закпна п рударству и геплпщким истраживаоима („Службени гласник РС”, брпј 88/11), 
кпјим је пдређенп да се Стратегијпм пдређују дугпрпшни циљеви развпја рударства и геплпщких 

истраживаоа енергетских, металишних, неметалишних и технпгених минералних сирпвина, ппдземних впда 
и гептермалних ресурса кап и прпјекција пптреба за свим врстама минералних сирпвина, развпј сектпра 
рударства и геплпщких истраживаоа, кап и прпјекција увпза и извпза свих врста минералних сирпвина у 
Републици Србији, уз уважаваое екпнпмских, екплпщких и спцијалних аспеката.  

 
Имплементација  Стратегије ће пмпгућити и ефикасну примену Закпна п рударству и геплпщким 
истраживаоима с пбзирпм да се Предлпгпм стратегије пдређују минерални и геплпщки ресурси 
кпји су пд знашаја за Републику Србију и шије истраживаое и експлпатација представаља 
делатнпст пд јавнпг, пднпснп ппщтег интереса, кап и рещавају питаоа везана за птклаоаое и 
нашин финансираоа птклаоаоа ппследица насталих експлпатацијпм, кап питаоа везана за 
ппдстицај развпја рударства кпје се регулищу ппсебним прпгрампм Владе.   
 

3.2.1.9  СТРАТЕГИЈА РАЗВПЈА ТУРИЗМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
РС", БРПЈ 91/06)  

Сагласнп Стратегији, циљеви развпја туризма Србије су следећи: 

 ппдстицаое привреднпг раста, заппщљаваоа и квалитета живпта станпвника путем 
развпја инпстранпг туризма, 

 пбезбеђеое развпја сппствене ппзитивне међунарпдне слике, 
 пбезбеђеое дугпрпшне защтите и интегрисанпг управљаоа прирпдним и културним 

ресурсима, щтп је у интересу пдрживпг развпја туризма, 
 пбезбеђеое међунарпдних стандарда квалитета защтите туристишких пптрпщаша сагласнп 

савременпј еврппскпј пракси. 
 

Утврђенп је да су за Републику Србију ппсебнп интересантни следећи туристишки прпизвпди: 

градски пдмпр; кружна путпваоа („Touring”); ппслпвни туризам; здравствени туризам 

(„Spa/wellness”); планине и језера („Mountain and Lake Holidays”); наутика; дпгађаји („Events”); 

рурални туризам и специјални интереси. 

Неки пд пвих прпизвпда, кап и оихпве кпмбинације ппсебнп су интересантни за туризам у 
защтићеним ппдрушјима и тп : 
 



Студија п пдрживпм кприщћеоу и защтити прирпдних ресурса у прекпгранишнпм ппдрушју Србија – БиХ  

           

214 

 

 Рурални туризам : сепски туризам, агрптуризам и дпживљај села. 
 Активнпсти у прирпди укљушујући рекреацију и пдмпр (лпв, рибплпв, пещашеое, јахаое, 

бициклизам, планинареое, итд) и културни туризам (култура, истприја, археплпгија) и 
друге карактеристике руралнпг ппдрушја. 

 Екп туризам: туризам кпји ппдржава защтиту прирпдних ресурса, кпји мпже привући 
туристе из западних земаља ЕУ. 

 
Пстали кпмбинпвани пблици сепскпг туризма (дпгађаји-манифестације, фестивали, рекреација 
на птвпренпм прпстпру, израда и прпдаја лпкалних сувенира и ппљппривредних прпизвпда – 
кап секундарни мптив ппсећиваоа сепскпг ппдрушја) или кпмбинација руралнпг туризма са  
специјалним интересима (бициклистишке и пещашке туре крпз рурална ппдрушја, ппсете 
лпкалним сепским манифестацијама и др.). 
 

 

3.2.2 СТРАТЕЩКП - ПЛАНСКИ ПКВИР ЗА УПРАВЉАОЕ ПРИРПДНИМ РЕСУРСИМА 
У ППЩТИНИ МАЛИ ЗВПРНИК  

3.2.2.1 СТРАТЕГИЈА ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА 

Стратегија пдрживпг развпја у ппщтини Мали Звпрник усвпјена је 2012. гпдине за перипд пд 5 
гпдина. Пвим дпкументпм су дефинисани припритети, стратещки циљеви и прпграми. Акципним 
планпм су за самп ппједине  прпграм дефинисани прпјекати, утврђен је временски пквир, извпр 
финансираоа, партнери и индикатпри. Акципни план треба да ппслужи кап пснпва за израду 
гпдищоих пперативних планпва с циљем реализације пве Стратегије. 
 
Стратешки циљеви и прпграми за припритет Заштита, пчуваое и унапређеое живптне 
средине:  
 
Стратешки циљ: Ппбпљщаое квалитета кпмуналних услуга 
Прпграми: 

 Изградоа система за сакупљаое и пдвпђеое птпадних впда. 
 Изградоа већег брпја ппстрпјеоа за прещищћаваое птпадних впда. 
 Изградоа три ПППВ (Сакар,Брасина,Дпое Насеље) у 2012. Гпдини. 
 Кпнтрплисани нашин сакупљаоа шврстих птпадних материја. 
 Шищћеое дивљих деппнија на ппдрушју ппщтине Мали Звпрник у 2012. Гпдини. 
 Пшуваое квалитета земљищта, впде и ваздуха. 
 Прпщиреое делатнпсти ппстпјећег ЈКП са услугама пдржаваоа јавних и приватних зграда, 

паркинга, кап и ситни занатски радпви. 
 

Стратешки циљ: Унапређеое и пчуваое шумскпг фпнда, плпдпва и дивљачи 
Прпграми: 

 Ппдрщка прпграмима пшуваоа аутпхтпних биљних и живптиоских врста (дрински прах, 
крущка такища, дивља јабука и др.). 

 Ппдрщка прпграмима прераде щумскпг впћа, пешурака и лекпвитпг биља. 
 Ппдрщка узгпју и защтити дивљаши. 
 Ппдрщка унапређеоу рада и кпнтрпла лпвпшуварске службе. 
 Ппдрщка развпју лпвнпг туризма. 

 
Стратешки циљ: Пчуваое и унапређеое квалитета впдених тпкпва 
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Прпграми: 
 Ппдрщка прпграмима искприщтаваоа хидрпенергетских пптенцијала реке Дрине. 
 Праћеое и унапређеое квалитета впдпснабдеваоа сепских насеља у вищим зпнама. 
 Ппдрщка прпграмима навпдоаваоа ппљппривреднпг земљищта. 
 Ппдрщка пшуваоу ппстпјеће класе бпнитета реке Дрине, Звпрнишкпг језера и притпка. 
 Ппдрщка ствараоу услпва за кприщћеое гептермалне енергије. 

 
Стратешки циљ: Ппвећаое енергетске ефикаснпсти 
Прпграми: 

 Ппдрщка прпграмима искприщћеоа бип-масе у грејаоу (брикети). 
 Изградоа нпве кптларнице дп 2015. Гпдине. 
 Смаоеое пптрпщое електишне енергије. 

 
Псим индикатпра дефинисаних у циљу праћеоа успещнпсти свакпг ппјединашнпг прпјкета, 
пдабранп је 27 кљушних индикатпра, на пснпву кпјих ће бити праћен стаоу живптне средине, 
екпнпмскпг развпја, друщтвенпг развпја станпвнищтва, пбразпваоа и квалитета живпта. 
 
За пбласт живптне средине дефинисани су следећи индикатпри: 
 

1. квалитет ппврщинских впда. 
2. управљаое птпадним впдама у градским срединама. 
3. защтићене пбласти. 
4. јавни превпз. 
5. ппщтински птпад пп врсти пдлагаоа. 
6. рециклирани птпад. 
7. брпј дпмаћинстава пд кпјих се сакупљају шврсте птпадне материје. 
8. укупна пптрпщоа енергије пп врсти гприва. 

 

3.2.2.2 ПРПСТПРНИ ПЛАН 

Прпстпрни план ппщтине Мали Звпрник усвпјен је 2012. гпдине за плански перипд  дп 2020. 
гпдине.са циљем раципнализације кприщћеоа прпстпра, људских, прирпдних и ствпрених 
пптенцијала и усклађиваоа разлишитих интереса у кприщћеоу прпстпра.  

Прпстпрним планпм су дефинисани ппсебни и специфишни цељеви развпја и управљаоа 
развпјем.  Ппсебан циљ за пбласт живптне средине пднпси се на спрпвпђеое активне защтите 
живптне средине крпз спрешаваое загађеоа, изградоу система управљаоа птпадпм и 
прирпдним ресурсима, едукацију и квалитетнп ушещће удружеоа грађана, кап и спрпвпдити 
санацију регистрпваних загађиваша и угрпжених делпва живптне средине.   
 
Прпстпрним планпм су идентификпвани су кљушни прпблеми защтите живптне средине и 
утврђене мере за смаоеое негативних и увећаое ппзитивних утицаја Прпстпрнпг плана на 
живптну средину. Предлпжене су мере за защтиту ваздуха, защтита и кприщћеое впда, защтита 
земљищта, защтита пд буке, защтита здравља, защтита предела и живпг света, защтита пд удеса.  
 
Заштита ваздуха 
Защтита ваздуха ппдразумева пгранишеое/смаоеое емисија загађујућих материја, и тп: 

 пгранишаваое емисија загађујућих материја из привредних ппстрпјеоа, сапбраћаја и 
станпваоа; 
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 пгранишаваое емисија из нпвих извпра преусмераваоем транзитнпг сапбраћаја ван 
насеља, применпм интегралних защтитних мера на кпридпру путева, применпм прпписа 
и прибављаое пбавезних интегрисаних дпзвпла за ппстпјећа и нпва привредна 
(индустријска) ппстрпјеоа; 

 кприщћеое алтернативних енергетских извпра: суншеве и гептермалне енергије, енергију 
бипмасе и птпада; 

 ппвећаое зеленпг фпнда насеља; 
 усппстављаое система мпнитпринга квалитета ваздуха. 

 
Заштита впда 
Враћаое у прпписану класу квалитета ппврщинских впда:  

 защтитпм извприщта и пбезбеђеоем снабдеваоа впдпм; 
 планским третманпм кпмуналних птпадних впда - щиреоем канализаципне мреже 

(кищне и фекалне канализације), пдређиваое лпкације и изградоа ПППВ; 
 планским третманпм индустријских птпадних впда - изградоа канализације за птпадне 

впде, изградоа система за предтретман птпадних впда у привредним ппстрпјеоима, 
уградоа ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних впда загађених нафтним дериватима; 

 регулацијпм система за мелипрацију - рекпнструкција и ревитализација ппстпјећих 
система и изградоа нпвих. 
 

Защтита извприщта се пстварује ппсебнп применпм ппсебних превентивних мера. 

Заштита земљишта пстварује се: 

 раципналним кприщћеоем грађевинскпг и ппљппривреднпг земљищта; 
 пгранишаваоем щиреоа насеља и привредних делатнпсти на квалитетним ппљппривредним 

земљищтима, забранпм изградое на ппљпривреднпм земљищту пд I дп IV катастарске класе, 
кап и пренамене ппљппривреднпг земљищта у щумскп, псим земљищта VII и VIII катастарске 
класе и у ппсебним слушајевима када није мпгуће прпнаћи алтернативне лпкације; 

 кприщћеоем ппстпјећег грађевинскпг фпнда за нпве делатнпсти и намене када је тп мпгуће, 

пднпснп даваое преднпсти brownfield уместп greenfield инвестицијама. 
 
Защтита земљищта се пстварује и планским управљаоем птпадпм у складу са Наципналнпм 
стратегијпм управљаоа птпадпм, шиме се спрешава загађеое земљищта и други негатини утицаји 
на впде, ваздух, здравље и др.  
 
Заштита предела и живпг света пбухвата примену мера защтите предепнпг и биплпщкпг 

диверзитета на ппдрушју Ппщтине: 

 идентификације, защтите и управљаоа ппдрушјима знашајним са станпвищта ЕУ директиве 
п птицама и станищтима; 

 фпрмираоа прекпгранишне екплпщке мреже защтићених ппдрушја и екплпщких 
кпридпра; 

 пдбране пд ппплава; 
 прпмпције пдрживпг кприщћеоа земљищта; 
 прпмпције развпја руралнпг туризма. 

Ппред тпга, пбезбеђује се защтита живпг света при:  
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 извпђеоу грађевинских радпва (ппсебнп пбезбеђеое екплпщких кпридпра и зпна пкп 
пбјеката инфраструктуре магистралнпг знашаја); 

 трансппрту пптенцијалнп щтетних материја (гпривп и друге запаљиве суспстанце); 
 примени хемијских средстава у ппљппривреднпј прпизвпдои; 
 лпву и рпбплпву - планскп прганизпваое лпва, рибплпва и лпвнпг туризма. 

3.2.2.3 АКЦИПНИ ПЛАН РАЗВПЈА ППЩТИНЕ  

Акципни план за развпј ппщтине Мали Звпрник усвпјен је 2007. гпдине на перипд пд 14 гпдина. 
Пвим дпкументпм су идентификпвани пптенцијални развпјни прпграми, дефинисани развпјни 
припритети и пбласти кпјима су пптребна највећа инвестиципна улагаоа.  
 
Једна пд три кљушне пбласти преппзнате Акципним планпм је Развпј људских ресурса и пчуваое 
живптне средине. У пквиру пвпга припритета дефинисан је самп један прпјекат кпји се пднпси на 
защтиту живптне средине и тп Прпјекат уређеоа пбале Звпрничкпг језера и адаптације 
рибарске куће у екп кућу за пдржаваое мале шкпле екплпгије и рибплпва, кпји је пзнашен кап 
прпјекат средоег припритета.  
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3.3 ЕКПЛПШКП - ЕКПНПМСКИ ИНСТРУМЕНТИ ПДРЖИВПГ КПРИШЋЕОА 
ПРИРПДНИХ РЕСУРСА  

3.3.1 ВРСТЕ И ЦИЉЕВИ ЕКПЛПЩКП –  ЕКПНПМСКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

3.3.1.1 ВРСТЕ ЕКПНПМСКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

Дражава и оени нивпи власти или јединице лпкалне сампуправе, у пквиру свпјих пвлащћеоа, 
пбезбеђују финансираое и пствариваое циљева защтите живптне средине, у складу са закпнпм.  

Мпгуће је идентификпвати следеће врсте екпнпмских инструмената: 
1. накнада за кприщћеое прирпдних вреднпсти, 
2. накнада за загађиваое живптне средине, 
3. средства бучета и међунарпдне финансијске ппмпћи, 
4. Фпнд за защтиту живптне средине и 
5. екпнпмске ппдстицајне мере. 

 
Кприсник прирпднпг ресурса плаћа накнаду за кприщћеое прирпдних вреднпсти и снпси 
трпщкпве санације, у складу са ппсебним закпнпм. Свакп лице кпје узрпкује загађеое живптне 
средине емисијама, пднпснп птпадпм или прпизвпди, кпристи или ставља у прпмет сирпвине, 
пплупрпизвпде или прпизвпде кпји садрже материје щтетне пп живптну средину сматра се 
загађивашем кпји је дужан да плаћа накнаду за загађиваое живптне средине. Финансираое из 
наменских средстава бучета и средстава међунарпдне финансијске ппмпћи врщи се прекп 
фпндпва или агенција за защтиту живптне средине. Фпнд и агенција пбављају ппслпве у вези са 
финансираоем припреме спрпвпђеоа и развпја прпграма, прпјеката и других активнпсти у 
пбласти пшуваоа, пдрживпг кприщћеоа, защтите и унапређиваоа живптне средине, кап и у 
пбласти енергетске ефикаснпсти и кприщћеоа пбнпвљивих извпра енергије. 
 
За правна и физишка лица кпја примеоују технплпгије, прпизвпде и стављају у прпмет прпизвпде 
шији је утицај ппвпљнији пд других слишних, пднпснп кпји кпристе пбнпвљиве извпре енергије, 
ппрему и уређаје кпји неппсреднп служе защтити живптне средине, мпгу се утврдити ппреске, 
царинске и друге плакщице или пслпбађаоа пд пбавезе плаћаоа, ппд услпвима и на нашин 
утврђен ппсебним закпнпм. Такпђе, за рециклажу, пднпснп смаоиваое негативних утицаја 
активнпсти на живптну средину на прганизпвани нашин, мпгу се утврдити ппсебне ппдстицајне 
мере у виду субвенција, деппзита и оегпвпг рефундираоа. 
 

3.3.1.2 ЦИЉЕВИ ЕКПНПМСКИХ ИНСТРУМЕНАТА 

Екпнпмски инструмент имају за циљ да утишу на ппнащаое екпнпмских субјеката прпменпм 
финансијских ппдстицаја у циљу ппвећаоа ефикаснпсти управљаоа защтитпм живптне средине и 
прирпдним ресурсима. Са екпнпмскпг станпвищта екпнпмски инструменти треба да: 

 утишу на најраципналније кприщћеое ресурса у времену и прпстпру; 
 буду интегрални деп укупне стратегије развпја, ппсебнп технплпщкпг развпја и у 

кпнцепцији прпстпрнпг размещтаја привредних капацитета; и 
 су закпнски дефинисани и тржищнп заснпвани и да ефикаснп ппказују преднпсти защтите 

живптне средине.  
 

У тпм циљу мпрају се устанпвити и екпнпмски стимуланси кпји благпвременп и јаснп дају сигнале 
загађивашима и крајоим пптрпщашима рпбе или услуга да ппстпје екпнпмске кпристи пд улагаоа 
у защтиту живптне средине, тј. да ппстпје екпнпмске кпристи пд тпг прпцеса. 



Студија п пдрживпм кприщћеоу и защтити прирпдних ресурса у прекпгранишнпм ппдрушју Србија – БиХ  

           

219 

 

Ппред регулатпрних инструмената, екпнпмски инструменти треба да дппринесу ппбпљщаоу 
степена защтите живптне средине и пбезбеде сигурне извпре финансираоа.  
 

3.3.2 ЗАКПНСКИ ПСНПВ ЗА ПРИМЕНУ ЕКПЛПЩКП-ЕКПНПМСКИХ 
ИНСТРУМЕНАТА  У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

 
Пре дпнпщеоа садащоих закпна п защтити живптне средине, важећи тржищни инструменти су 
били углавнпм накнаде кприсника и казне за крщеое закпнских прпписа кпје су биле углавнпм 
исппд ппдстицајнпг нивпа. Пви закпни су  пружили правну пснпву за примену следећих 
екпнпмских инструмената:  

 накнада за кприщћеое прирпдних вреднпсти,  
 накнада за загађиваое живптне средине,  
 механизам ппвраћаја пслпбађаоа или смаоеоа накнаде за загађиваое живптне средине 

и накнада за јединице лпкалне сампуправе.  

 

Табела ЕИ1.Накнаде за кпришћеое дпбара пд ппштег интереса и закпни кпји их увпде 

НАКНАДА ЗАКПН 

Накнаде за впде Закпн п впдама 

Накнаде за шуме Закпн п щумама 

Накнаде за путеве Закпн п јавним путевима 

Накнаде за земљиште Закпн п ппљппривреднпм земљищту и 
Закпн п планираоу и изградои 

Накнада за рибарска ппдручја  Закпн п защтити и пдрживпм кприщћеоу рибљег 
фпнда 

Накнада за кпришћеое туристичкпг прпстпра 
и туристичка накнада 

Закпн п туризму 

Накнада за кпришћеое прирпднпг лекпвитпг фактпра  Закпн п баоама 

Накнада за кпришћеое минералних сирпвина Закпн п рударству 

Накнаде за заштиту живптне средине Закпн п защтити живптне средине 
Закпн п фпнду за защтиту живптне средине 
Закпн п защтити прирпде 
Закпн п дивљаши и лпвству 
Закпн п управљаоу птпадпм 
Закпн п амбалажи и амбалажнпм птпаду 
Закпн п хемикалијама 
Закпн п защтити пд буке у живптнпј средини 
Закпн п защтити ваздуха 

Накнада за кпришћеое ваздухпплпвнпг прпстпра Закпн п ваздущнпм сапбраћају 

Накнада за кпришћеое радип фреквенција и ТВ 
канала 

Закпн п радипдифузији 

 

Впдне накнаде 

Нпвим Закпнпм п впдама (ЗПВ)29, кпји је дпнет у мају 2010. гпдине, уређују се управљаое и 
кприщћеое свих ппврщинских и ппдземних впда на теритприји Републике Србије, укљушујући 

                                                           
29

 „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010. 
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термалне и минералне впде, кап и експлпатацијa решних нанпса кпји не садрже примесе других 
кприсних минералних сирпвина, а искљушујући ппдземне впде из кпјих се мпгу дпбити кприсне 
минералне сирпвине и гептермална енергија. Оиме се уређују и извпри и нашин финансираоа 
впдне делатнпсти, при шему је пвај деп ЗПВ ппшеп да се примеоује пд 1. јануара 2010. гпдине. 
Пвај закпн припада скупу ппсебних закпна кпјим се, у складу са Закпнпм п защтити живптне 
средине (шл. 23), уређују пшуваое и защтита прирпдне средине. 
Псим неппсредних бучетских средстава, кап извпр финансираоа впдне делатнпсти, ЗПВ утврђује 
и кпнцесипне накнаде и накнаде за впде. Шланпм 153. ЗПВ утврђене су следеће накнаде за впде: 

 накнада за кприщћеое впднпг дпбра; 
 накнада за испущтену впду; 
 накнада за загађиваое впда; 
 накнада за пдвпдоаваое; 
 накнада за кприщћеое впдних пбјеката и система; и 
 сливна впдна накнада. 

 
Ппљппривредне и шумске накнаде 
Ппљппривредне и щумске накнаде уведене су и уређене Закпнпм п ппљппривреднпм земљищту 
(ЗПЗ)30 и Закпнпм п щумама (ЗПЩ)31 и ппдзакпнским актима дпнетим на пснпву пвих закпна. 
ЗПЗ уређује планираое, защтиту, уређеое и кприщћеое ппљппривреднпг земљищта. Тим  
закпнпм је уведена: 

 накнада за прпмену намене ппљппривреднпг земљищта;  
 накнада за умаоену вреднпст вищегпдищоих засада, кап и  
 накнада за даваое ппљппривреднпг земљищтљ у закуп. 

 
ЗПЩ је дпнет 2010. гпдине и оиме се уређују пшуваое, защтита, планираое, гајеое и кприщћеое 
щума, распплагаое щумама и щумским земљищтем, надзпр над спрпвпђеоем сампг закпна и 
друга питаоа знашајна за щуме и щумскп земљищте. Тим закпнпм су дефинисане и следеће 
накнаде:  

 накнада за прпмену намене щума,  
 накнада за кприщћеое щума и щумскпг земљищта, и  
 накнада за защтиту, кприщћеое и унапређиваое ппщтекприсних функција щуме. 

 
Путне накнаде 
 
Закпнпм п јавним путевима (ЗЈП)32 уређују се правни пплпжај јавних путева, услпви и нашин 
управљаоа, защтите и пдржаваоа јавних путева, ппсебни услпви за изградоу и рекпнструкцију 
јавних путева и инспекцијски надзпр. Пвим закпнпм се уређују и извпри и нашин финансираоа 
јавних путева, те се, у складу са шланпм 17. ЗЈП, за упптребу јавнпг пута плаћају следеће накнаде: 
 
1. гпдищоа накнада за мптпрна впзила, трактпре и прикљушна впзила; 
2. гпдищоа накнада за впзила на мптпрни ппгпн кпја нису пбухваћена ташкпм 1; 
3. накнада за ванредни превпз; 

                                                           
30

 „Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закпн и 41/2009). 
31

 „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010. 
32 „Сл. гласник РС“, бр. 101/2005 и 123 /2007. 
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4. накнада за ппстављаое рекламних табли, рекламних панпа, уређаја за сликпвнп или звушнп 
пбавещтаваое или пглащаваое на јавнпм путу, пднпснп на другпм земљищту кпје кпристи 
управљаш јавнпг пута; 
5. ппсебна накнада за упптребу јавнпг пута, оегпвпг дела или путнпг пбјекта (путарина); 
6. накнада за прекпмернп кприщћеое јавнпг пута, оегпвпг дела или путнпг пбјекта; 
7. накнада за закуп делпва земљищнпг ппјаса јавнпг пута; 
8. накнада за закуп другпг земљищта кпје кпристи управљаш јавнпг пута; 
9. накнада за прикљушеое прилазнпг пута на јавни пут; 
10. накнада за ппстављаое впдпвпда, канализације, електришних, телефпнских и телеграфских 
впдпва и сл. на јавнпм путу; 
11. накнада за изградоу кпмерцијалних пбјеката кпјима је пмпгућен приступ са јавнпг пута; 
12. гпдищоа накнада за кприщћеое кпмерцијалних пбјеката кпјима је пмпгућен приступ са 
јавнпг пута и 
13. накнада за упптребу државнпг пута за впзила регистрпвана у инпстранству. 
 

Накнаде за рудна и минерална бпгатства 

Закпнпм п рударству (ЗПР)33, кпјим се уређују услпви и нашин експлпатације минералних 
сирпвина у земљи и на оенпј ппврщини, на решнпм или језерскпм дну или исппд оега, кап и 
изградоа, кприщћеое и пдржаваое рударских пбјеката, прпписује се и да се за кприщћеое 
минералних сирпвина, кап прирпднпг дпбра у државнпј свпјини, плаћа накнада. 
Ппд минералним сирпвинама, у смислу ЗПР-а, сматрају се све непрганске и прганске сирпвине у 
шврстпм, тешнпм и гаспвитпм стаоу кпје се налазе у лежищту, у нанпсима, кап и технпгене 
минералне сирпвине настале прпцеспм експлпатације34, и тп: 
 

 све врсте угља и уљних щкриљаца; 
 угљпвпдпници у тешнпм и гаспвитпм стаоу (нафта и гас) и пстали прирпдни гаспви; 
 радипактивне минералне сирпвине; 
 металишне минералне сирпвине и оихпва упптребљива једиоеоа; 
 технпгене минералне сирпвине кпје су резултат експлпатације и прераде минералних 

сирпвина; 
  неметалишне минералне сирпвине и сирпвине за дпбијаое грађевинскпг материјала; 
 све врсте спли и спних впда; 
 ппдземне впде из кпјих се дпбијају кприсне минералне сирпвине и гептермална енергија, 

кап и ппдземне впде везане за рударску технплпгију и гаспви кпји се са оима јављају. 
 
Накнада за кпришћеое минералних сирпвина се утврђује према следећим пснпвама: 
1) За све врсте угља и уљних щкриљаца 1% oд прихпда 
2) За угљпвпдпнике у тешнпм и гаспвитпм стаоу (нафта и гас) и пстале пр. гаспве  3% oд прихпда 
3) За радипактивне сирпвине 2% oд прихпда 
4) За све металишне сирпвине 3% пд нетп прихпда пд тппипнице 
5) За технпгене сирпвине кпје су резултат експлпатације и прераде минералних сирпвина 1% oд 
прихпда 

                                                           
33

 „Сл. гласник РС“, бр. 44/95, 101/2005 – др. закпн, 85/2005 – др. закпн, 34/2006 и 104/2009. 
34

  Пдредбе ЗПР-а се не пднпсе на експлпатацију песка, щљунка и камена из кприта впдптпка, спрудпва, напущтених 
    кприта и с пбала прирпдних впдптпка, прирпдних и вещташких акумулација и са ппдрушја угрпженпг ерпзијпм, 
    кпји не садрже примесе других кприсних минералних сирпвина, шије се кприщћеое уређује Закпнпм п впдама. 
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6) За неметалишне сирпвине 3% oд прихпда; 
7) За неметалишне сирпвине за дпбијаое грађевинскпг материјала (лаппрац, крешоак, глина, 
песак, щљунак, технишкп-грађевински и архитектпнскп-грађевински камен и др.) у динарскпм 
изнпсу пдређенпм пп тпни искппане минералне сирпвине 
8) За све врсте спли и спних впда 1% oд прихпда 
9) За ппдземне впде из кпјих се дпбијају кприсне минералне сирпвине и гептермална енергија, 
кап и ппдземне впде везане за рударску технплпгију и гаспве кпји се са оима јављају 1% oд 
прихпда. 
 

Екплпшке накнаде 

Ппд екплпщким накнадама се ппдразумевају накнаде прпписане закпнима кпји уређују защтиту 
живптне средине или им је тп неппсредна сврха. Ту пре свега спада пквирни Закпн п защтити 
живптне средине, кап и низ ппсебних закпна кпји уређују ппједине пбласти: 
1. Закпн п защтити живптне средине (ЗЖС)35 
2. Закпн п фпнду за защтиту живптне средине (ФЖС)36 
3. Закпн п защтити прирпде (ЗЗП)37 
4. Закпн п защтити и пдрживпм кприщћеоу рибљег фпнда (ЗРФ)38 
5. Закпн п дивљаши и лпвству (ЗДЛ)39 
6. Закпн п управљаоу птпадпм (ЗУП)40 
7. Закпн п амбалажи и амбалажнпм птпаду (ЗАП)41 
8. Закпн п хемикалијама (ЗПХ)42 
 
Закпнпм п заштити живптне средине (ЗЖС) уређује се систем защтите живптне средине и 
утврђује пквир за управљаое, пдрживи развпј и защтиту живптне средине, пднпснп спрешаваое 
оенпг  загађеоа. 
 
Висина накнаде за прпмет врста дивље флпре и фауне, утврђена Уредбпм п стављаоу ппд 
кпнтрплу кпришћеоа и прпмета дивље флпре и фауне43, изнпси 10% фпрмиране цене 
защтићених врста на гпдищоем нивпу и плаћа се уз захтев за издаваое дпзвпле за прпмет. Пвпм 
уредбпм прпписане су и врсте дивље флпре и фауне и правила ппд кпјима се пне смеју 
кпристити, пднпснп стављати у прпмет. 
 
Висина накнаде за загађиваое утврђена је Уредбпм п врстама загађиваоа, критеријумима за 
пбрачун накнаде за загађиваое живптне средине и пбвезницима, висини и начину 
пбрачунаваоа и плаћаоа накнаде44, кпјпм су пдређени и врсте загађиваоа, критеријуми за 
пбрашун накнаде, пбвезници и нашин пбрашунаваоа и плаћаоа накнаде.  
Критеријуми за утврђиваое и највищи изнпси накнаде за защтиту и унапређиваое живптне 
средине прпписани су Уредбпм п критеријумима за утврђиваое накнаде за заштиту и 

                                                           
35

 „Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закпн и 72/2009 – др. закпн. 
36

 „Сл. гласник РС“, бр. 72/2009. 
37

 „Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 – испр. 
38

 „Сл. гласник РС“, бр. 36/2009. 
39

 „Сл. гласник РС“, бр. 18/2010. 
40

 „Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010. 
41

 „Сл. гласник РС“, бр. 36/2009. 
42

 „Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010. 
43

 „Сл. гласник РС“, бр. 31/2005..., 9/2010. 
44

 „Сл. гласник РС“, бр. 113/2005..., 8/2010. 



Студија п пдрживпм кприщћеоу и защтити прирпдних ресурса у прекпгранишнпм ппдрушју Србија – БиХ  

           

223 

 

унапређиваое живптне средине и највишег изнпса накнаде45. Пва накнада представља извпрни 
прихпд ЈЛС. 
 
Закпнпм п заштити прирпде утврђује се да је прирпда дпбрп пд ппщтег интереса за Републику 
Србију и уређује оена защтита и пшуваое. Закпн п защтити живптне средине, кап пквирни закпн, 
упућује на ЗЗП кад је реш п защтићеним прирпдним дпбрима. Наиме, ЗЖС прпписује (шл. 17) да се 
Закпнпм п защтити прирпде (ЗЗП) уређује нашин на кпји се кпристе защтићена прирпдна дпбра, 
те да се у защтићенпм прирпднпм дпбру не мпгу се пбављати активнпсти кпјима се на билп кпји 
нашин смаоују оегпв квалитет и свпјства. 
 
Јединица лпкалне сампуправе пбезбеђује из свпг бучета средства за защтиту прирпдних ппдрушја 
кпје прпглащава и за све активнпсти унутар оих пбезбеђује у свпм бучету јединица лпкалне 
сампуправе. Између псталпг, пва средства пбезбеђују се и наплатпм накнаде за кприщћеое 
защтићенпг ппдрушја. Пва накнада плаћа се управљашу, кпји утврђује и оену висину, уз 
претхпднп дпбијену сагласнпст надлежнпг пргана ЈЛС кпја је прпгласила защтићенп ппдрушју. 
Накнаде за улазак у защтићенп ппдрушје, оегпве делпве и пбјекте, кприщћеое флпре и фауне, 
кприщћеое ппгпдних терена за разлишите намене и слишне врсте накнада на лицу места мпже да 
пбрашуна и наплати пд стране пвлащћенп лице управљаша прпдајпм улазнице или издаваоем 
признанице, пднпснп рашуна.  
 
Накнада за улазак у защтићенп ппдрушје мптпрним впзилпм или плпвним пбјектпм пбрашунава 
се и плаћа пп мптпрнпм впзилу пднпснп плпвнпм пбјекту. При тпме се накнада за улазак 
мптпрнпг впзила у защтићенп ппдрушје мпже наплаћивати акп је наплатнп местп уређенп и 
прганизпванп у границама защтићенпг ппдрушја. 
 
Закпнпм п заштити и пдрживпм кпришћеоу рибљег фпнда уређује се управљаое рибљим 
фпндпм у рибплпвним впдама кпји је утврђен кап прирпднп бпгатствп и дпбрп пд ппщтег 
интереса. Ради оегпвпг пдрживпг кприщћеоа, у ЗРФ се прпписује устанпвљаваое рибарских 
ппдрушја. 
 
Рибарскп ппдрушје се на кприщћеое уступа уз накнаду. Висина накнаде за кприщћеое рибарскпг 
ппдрушја изнпси 15% трпщкпва издаваоа дпзвпле за привредни рибплпв и 10% трпщкпва 
издаваоа дпзвпле за рекреативни рибплпв (гпдищое, дневне и вищедневне). 
Закпнпм п дивљачи и лпвству (ЗДЛ) уређују се управљаое и защтита дивљаши у лпвищту, 
оихпвих станищта и лпвищта и утврђује да је дивљаш прирпднп бпгатствп и импвина Републике 
Србије. 
 
Кприсник лпвищта пбавезан је да плаћа накнаду за кприщћеое лпвпстајем защтићених врста 
дивљаши. Пва накнада утврђује се у прпценту пд вреднпсти планиранпг пдстрела лпвпстајем 
защтићених врста дивљаши за текућу лпвну гпдину, и тп 5% за лпвищта ппсебне намене и 10% за 
пстала лпвищта, псим вреднпсти планиранпг пдстрела фазана. При тпме, 30% накнаде се 
уплаћује најкасније дп 15. априла, а 70% најкасније дп 31. децембра текуће лпвне гпдине. Лпвац 
стише ппјединашнп правп на лпв на теритприји Републике Србије укпликп дпбије лпвну карту кпју 
издаје кприсник лпвищта. Висину накнаде за лпвну карту прпписује министар надлежан за 
лпвствп, на предлпг кпмпре. 
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 „Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 
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Закпнпм п управљаоу птпадпм (ЗУП) уређују се управљаое птпадпм, оегпвп финансираое и 
извещтаваое, дпк се самп управљаое птпадпм утврђује кап делатнпст пд ппщтег интереса шији је 
пснпвни циљ смаоеое загађеоа, буке, непријатних мириса и ппаснпсти пп људе и прирпду. 
Ппсреднп се ЈЛС мпгу финансирати из средстава пстварених пд накнаде за защтиту и уређеое 
живптне средине, будући да прихпд пд накнаде за прпизвпде кпји ппсле упптребе ппстају 
ппсебни тпкпви птпада, кпју прпписује ЗУП, у целини припада републишкпм Фпнду за защтиту 
живптне средине. Пва средства Фпнд кпристи наменски за инвестиципне и пперативне трпщкпве 
управљаоа ппсебним тпкпвима птпада. 
 
Закпнпм п амбалажи и амбалажнпм птпаду (ЗАП) уређују се сва питаоа управљаоа амбалажпм 
и амбалажним птпадпм такп да буду ппстигнути циљеви защтите живптне средине. Влада је 
усвпјила Уредбу п критеријумима за пбрачун накнаде за амбалажу или упакпван прпизвпд и 
пслпбађаое пд плаћаоа накнаде, пбвезницима плаћаоа, висини накнаде, кап и п начину 
пбрачунаваоа и плаћаоа накнаде46 
 
Закпнпм п хемикалијама (ЗПХ) уређује се интегрисанп управљаое хемикалијама за шије се 
администрираое пснива Агенција за хемикалије кап сампстална, развпјна, струшна и ре-
гулатпрна прганизација кпја врщи јавна пвлащћеоа. Агенција за хемикалије впди интегрални 
регистар хемикалија кап електрпнску базу ппдатака у кпји се уписују хемикалије кпје се 
прпизвпде или увпзе на тржищте Републике Србије. 
Агенција за хемикалије дпнела је Oдлуку п критеријумима, висини, нашину пбрашуна и плаћаоа 
накнаде за прпверу ппдатака из дпсијеа п хемикалији, кап и п висини других накнада утврђених 
закпнпм п хемикалијама.47 
 
Туристичке и баоске накнаде 
 
Туристишка накнада уведена је и уређена Закпнпм п туризму (ЗПТ)48, дпк се Закпнпм п баоама   
ЗПБ)49 увпди накнада за кприщћеое прирпднпг лекпвитпг фактпра. 
 
Закпнпм п туризму туристичка накнада се утврђује (шлан 110) кап нпвшани изнпс кпји се плаћа за 
кприщћеое ппгпднпсти у пбављаоу делатнпсти на ппдрушју туристишкпг места. Пбавезу плаћаоа 
туристишке накнаде прпписује јединица лпкалне сампуправе на шијпј теритприји се налази 
туристишкп местп кпје је разврстанп у пдгпварајућу категприју, уз сагласнпст министарства 
надлежнпг за туризам. 
 
Пбвезници плаћаоа туристишке накнаде су привредни субјекти кпји пбављају делатнпст 
туристишких агенција, угпститељску делатнпст, наутишку делатнпст, лпвнптуристишку делатнпст, 
пружају услуге у туризму или пбављају другу делатнпст неппсреднп ппвезану са туризмпм. 
Пбвезници плаћаоа туристишке накнаде су и физишка лица кпја туристима пружају услуге 
смещтаја у пбјектима дпмаће радинпсти (кућа, апартман и спба) и сепскпг туристишкпг 
дпмаћинства. 
 
Према ЗПБ-у (шлан 13), кприсник прирпднпг лекпвитпг фактпра у баои плаћа накнаду за 
оегпвп кпришћеое. Накнада се плаћа према кплишини искприщћенпг прирпднпг лекпвитпг 

                                                           
46

 „Сл. гласник РС“, бр. 8/2010. 
47

 „Сл. гласник РС”, бр. 3/2011 и 25/2011. 
48

 „Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010. 
49

 „Сл. гласник РС“, бр. 80/92 и 67/93. 
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фактпра. Висину пву накнаде утврђује Нарпдна скупщтина. Средства пстварена пд пве накнаде 
представљају прихпд бучета ппщтине, а кпристе се, према прпграму кпји дпнпси скупщтина 
ппщтине на шијем ппдрушју се налази баоа, за пшуваое, кприщћеое и унапређиваое баое. На 
прпграм кпји дпнпси скупщтина ппщтине, сагласнпст даје Влада. 
 

 
*** 

Најшире кпришћени екпнпмски инструмент су накнаде кпје плаћа кприсник прирпднпг ресурса 
(накнаде за кприщћеое впда, накнаде за защтиту впда и накнаде за извађени материјал из 
впдптпкпва). Такпђе плаћају се дажбине за флащирану впду. Предузећа и дпмаћинства кпја 
кпристе впду из јавнпг впдпвпда плаћају накнаду према категприји кприсника или кплишини 
пптрпщене впде. Пни такпђе плаћају накнаде за испущтаое птпадних впда у канализацију, 
кприснишке накнаде за сакупљаое и пдлагаое кпмуналнпг и индустријскпг птпада. Висина 
накнаде се не базира на кплишини, већ на велишини, пднпснп врсти стамбенпг пбјекта. 
Предвиђенп је да накнаде ппкривају пперативне трпщкпве услуга (са пдржаваоем), а не 
ппкривају трпщкпве мпдернизације инфраструктуре. 
 
Таксе и накнаде за управљаое прирпдним ресурсима су прпписане за екстракцију и кприщћеое 
впде и минерала, упптребу земљищта и щума, кап и за лпв и рибплпв. Јавним предузећима за 
управљаое щумским газдинствпм и пшуваое прирпде у защтићеним ппдрушјима се уплаћују 
пдређени прпценат таксе на вреднпст дрвне грађе. Такпђе, плаћа се накнада на тржищну 
вреднпст дивље флпре и фауне кпја се сакупља у кпмерцијалне сврхе, ради пшуваоа 
бипдиверзитета. 
 
Нпвшане казне за неппщтпваое прпписа се плаћају у слушају испущтаоа птпадних впда прекп 
прпписане границе, кпд активнпсти кпје превазилазе прпписане амбијенталне стандарде, за 
незакпнитп пдлагаое птпада итд. Пве нпвшане казне се уплаћују у државни или ппщтински бучет. 
Примедба је да су казне ниске, не усклађују се са стпппм раста цена на малп и нису ефикасне у 
спрешаваоу даљег крщеоа закпна. 
 

Рефпрма ппстпјећих и увпђеоу нпвих екпнпмских инструмената  

Рефпрма ппстпјећих и увпђеоу нпвих екпнпмских инструмената мпра да впди рашуна п 
наменскпм кприщћеоу пстварених прихпда, мпгућим утицајима на привреду, кап и на смаоеое 
нивпа загађеоа живптне средине. Главни циљ краткпрпшне рефпрме екпнпмских инструмената 
представљап је ппбпљщаое оихпве ппдстицајне функције. Накнаде за впдпснабдеваое кпје 
плаћају кприсници би требалп пбрашунавати на пснпву кплишине да би се дпбип јаснији 
ппдстицај за управљаое тражопм и смаоила прпсешна пптрпщоа. Стппе накнаде би пбухватале 
пптребе кпмпанија за ппкриће пперативних и капиталних трпщкпва. Прпцеоује се да ће рефпрма 
пве накнаде ппстепенп ппвећати цену впде уз директну ппмпћ најугрпженијим дпмаћинствима. 
Накнада за прешищћаваое канализаципне впде за дпмаћинства треба да се ппвећа и да се уведу 
накнаде за сакупљаое и прешищћаваое птпадних впда на бази измерене пптрпщое впде. 
Ппвећаое накнаде се пднпси на ппкриваое пперативних и капиталних трпщкпва кпмуналних 
предузећа.  
 
Рефпрма накнаде за птпадне впде испущтене у ппврщинске впде се пднпси на прпмену пснпвице 
пбрашуна и пбрашунаваће се уместп на пснпву кплишине и прераде, на пснпву кплишине загађеоа, 
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кап и свеукупнп ппвећаое нивпа накнада ради дестимулације загађеоа. Прихпди пд накнада ће 
се наменски трпщити у исте сврхе. 
 
Кпд накнаде за управљаое кпмуналним птпадпм треба прпменити пснпвицу за дпмаћинства 
(уместп велишине неппкретнпсти треба је пбрашунавати на пснпву кплишине птпада или брпја 
кпнтејнера). Пва прпмена би утицала на ппвећаое свести грађана п питаоима рециклаже и 
спртираоа птпада. Не би требалп наплаћивати птпад кпји се мпже рециклирати и кпји се сакупља 
на месту настанка (финансијски губитак би требалп надпкнадити већим дажбинама за ппмещани 
птпад). 
 
Накнада за индустријски птпад би требалп да се пбрашунава на пснпву кплишине и прирпде 
сакупљенпг птпада, а ради стимулисаоа смаоеоа птпада и рециклаже. Накнаду би требалп 
ппвећати за ппкриће пперативних и капиталних трпщкпва управљаоа птпадпм. 
Ппред ппстпјећих накнада, треба увести и низ нпвих за ефикасније рещаваое савремених 
прпблема загађеоа. Пптребнп је увести накнаду за емисије SO2, NOX, суспендпваних шестица, 
плпва и тещких метала у ваздух кпја се пднпси на индустрију. Пслпбађаое пд плаћаоа пве 
накнаде би имала јединп предузећа кпја активнп улажу у смаоеое загађеоа ваздуха или шистију 
технплпгију. 
 
Треба увести ппреске ппдстицаје за шистију технплпгију и смаоеое загађеоа прекп тржищта 
капитала за дугпрпшна улагаоа у пве сврхе. Прихпди пд разних накнада на загађеое би требалп 
кпристити кап ппреске ппдстицаје дптација или зајмпва уз ниску камату за предузећа кпја улажу 
у шистије технплпгије. 
 
Накнада за кприщћеое дрвне грађе, щумских и других прирпдних прпизвпда треба да се уведе 
заједнп са системпм дпзвпла за кприщћеое ресурса. Прихпди из пвих фпндпва би се наменски 
кпристили за защтиту прирпде и бипдиверзитета и за пбезбеђеое субвенција за ппљппривреду у 
ппсебним, закпнпм прпписаним, слушајевима. 
 
Треба увести систем малих субвенција невладиним прганизацијама за активнпсти пбразпваоа и 
ппдизаоа нивпа свести п защтити живптне средине. Спрпвпђеое краткпрпшних мера треба да 
прати кампаоа ппдизаоа нивпа свести уз пбезбеђеое јавнпсти ппступака и тпкпва наменске 
упптребе средстава. 
 
Средопрпчна рефпрма екпнпмских инструмената, дп 2015. гпдине,  зависиће пд унапређеоа 
система мпнитпринга, регулатпрних инструмената и инфраструктуре у живптнпј средини. 
Непхпднп је увести накнаду на деппније кпје ће плаћати предузећа кпја управљају птпадпм, 
инструмент кауције за припритетни птпад (премија за замену старих аутпмпбила нпвим кап 
варијанта инструмента кауције) и накнада за амбалажу и инструмент кпмпензације кпја би се 
плаћала ппљппривредницима или власницима земљищта у защтићеним прирпдним ппдрушјима 
и у зпнама псетљивим на загађеоа нитратима, а у циљу стимулисаоа ппљппривредне 
прпизвпдое и защтите живптне средине. 
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3.3.3 ЕКПЛПЩКП  -  ЕКПНПМСКИ ИНСТРУМЕНТИ У ППЩТИНИ МАЛИ ЗВПРНИК  
 

 

Врста накнаде у ппштини 
Мали Звпрник 

Пстварени прихпди  у 
2013. гпдини 

Сврха кпришћеоа 

Накнада за кприщћеое 
минералних сирпвина 

148.472,61 
Израда прпјеката за развпј 

инфраструктуре 

Накнада за кприщћеое щума 
443.732,55 

За ппщумљаваое, пп Прпграму 
бучетскпг фпнда 

Накнада за защтиту и 
унапређеое живптне средине 

8.794.577,30 

Пп Прпграму бучетскпг фпнда се 
кпристи за израду прпјеката 

ппстрпјеоа за прешищћаваое, и 
набавку кпнтејнера (у 2013) 
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4 ДПСИР АНАЛИЗА 
 

Впдпснабдеваое (заштита и пчуваое впде за пиће) 

ПКПЛНПСТИ (Д) ПРИТИСЦИ (П) СТАОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ (С) УТИЦАЈИ (И) ПДГПВПР ДРУШТВА (Р) 

Пптрпшачи 

Д01 Станпвнищтвп: 12574 станпвника. 

Брпј дпмаћинстава прикљушених на 

впдпвпдну мрежу 2895.  

Д02 Ппслпвни субјекти/предузећа: 264   

Д03 Ппљппривреда: 7767 hа пбрадивп 

ппљппривреднп земљищте 

Д04 Стпшарствп 

Д05 Туризам: 1095 туриста у 2011.гпд 

П01 Кплишина захваћене у 2012. гпд. 892.404 
м3 

П02 Ппкривенпст услугпм 69% станпвнищтва 

(8685). 

П03 Прпцеоена специфишна пптрпщоа впде 

пп станпвнику на дан 250 л/ст/дан.  

П04 2895 дпмаћинстава, 16 пбјеката 

кплективнпг станпваоа и 264 привредних 

субјеката имају впдпмере. 

П05 Губици у прпизвпдои впде су пкп 50 % . 

П06 Кплишина исппрушене впде крајоим 

кприсницима у 2012. гпдини изнпсила је 

374.125 м3. 

П07 Впда за пиће у систему впдпснабдеваоа 

кпјим управља ЈКП „Дрина“  је хигијенски 

исправна.  

П08 Праћеое квалитета впде на лпкалним 

извприщтима се врщи редпвнп.  

П13 Прпсешни степен наплате за све 

катергприје изнпси пкп 60%.   

С01 Неппзнат квалитет впде за 

пиће на лпкалним извприщтима 

кпја нису у градскпм систему 

впдпснабдеваоа 

С02 Све анализе су уредне и 

пдгпварају правилнику п 

Хигијенскпј исправнпсти впде за 

пиће, а узпрци се узимају 

редпвнп. 

И01 Прекпмернп исцрпљиваое 

прирпднпг ресурса.  

И02 У здравственим устанпвама 

у ппщтини Мали Звпрник, 

ппдаци п брпју пбплелих пд 

пдређене врсте бплести не 

прикупљају се и не анализирају 

на нашин да се ппвезују са 

стаоем ппјединих елемената 

живптне средине, кап 

пптенцијалних узрпшника 

ппјаве неке бплести. 

 

Р01 Дпнета  Пдлука п кпмуналнпм 

уређеоу  

Р03 Дпнета Пдлука п утврђиваоу висине 

накнаде и нашина наплате кпмуналних 

услуга на ппдрушју ппщтине Мали 

Звпрник.   

Р04 Екпнпмски инструменти:  

- Накнада за защтиту и 
унапређеое живптне средине 
(укупан изнпс у 2012 бип је 
8.794.577,30 дин). Пп 
Прпграму бучетскпг фпнда се 
кпристи за израду прпјеката 
ппстрпјеоа за прешищћаваое, 
и набавку кпнтејнера 

Р05 Едукација пп пдређеним темама 

прпвпди се крпз систем пснпвнпг и 

средоег пбразпваоа 

Р06 Казне за неппщтиваое ппщтинске 

пдлуке п кпмуналнпм уређеоу 

Р07 На нивпу ппщтине ппстпји екплпщки 

инспектпр. 
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Одвпђеое птпадних впда (пчуваое квалитета и заштита впда) 

ПКПЛНПСТИ (Д) ПРИТИСЦИ (П) СТАОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ (С) УТИЦАЈИ (И) ПДГПВПР ДРУШТВА (Р) 

Прпизвпђачи птпадних впда 

Д01 Станпвнищтвп: 12574 станпвника 

пд кпјих је прикљушени на 

канализаципни систем ( станпвника). 

Д02 Укупан брпј канализаципних 

прикљушака на систем канализаципне 

мреже кпјим управља ЈКП „Дрина“ 

изнпси 2180 

Д03 Ппљппривреда: 7767 hа пбрадивп 

ппљппривреднп земљищте 

Д04 Стпшарствп 

Д05 Туризам: 1095 туриста у 2011.гпд. 

П01 Укупна кплишина испущтених 

птпадних впда из канализаципнпг 

система у 2011. гпдини изнпсила је 249 

000 м3 

П02 Ппкривенпст услугпм је ниска. 70% 

станпвнищтва насеља Мали Звпрник 

ппкривенп је пвпм услугпм. 

П03 Ппстпји ппстрпјеое за 
прешищћаваое птпадних впда у МЗ 
Центар. Ппстрпјеое никада није дп 

краја приведенп сврси. 

П04 Стаое мреже је незадпвпљавајуће.  

 

С01 Непрешищћене птпадне 

впде из канализације насеља у 

ппщтини Мали Звпрник  

негативнп утишу на квалитет 

впде реке Дрине. 

 

И01 Нарущаваое квалитета 

ппврщинских впдптпка у 

ппщтини.  

И02 У здравственим устанпвама 

у ппщтини Мали Звпрник, 

ппдаци п брпју пбплелих пд 

пдређене врсте бплести не 

прикупљају се и не анализирају 

на нашин да се ппвезују са 

стаоем ппјединих елемената 

живптне средине, кап 

пптенцијалних узрпшника 

ппјаве неке бплести. 

Р01 Дпнесена Пдлука п кпмуналнпм 

уређеоу 

Р02 Впдппривреднпм пснпвпм Србије, 

прпгрампм мера защтите впда, пбавезују се 

све индустријске инсталације и насеља 

већа пд 5000 ЕС да дп 2021. гпдине изграде 

ппстрпјеоа за прешищћаваое птпадних 

впда. 

Р03 Пдлука п дпнпщеоу Плана детаљне 

регулације ппстрпјеоа за прешищћаваое 

птпадних впда „Нпви мпст“ у Малпм 

Звпрнику (Сл. Гласник бр. 1/13). 

ПП4 На пснпву Генералнпг прпјекта 

сакупљаоа, пдвпђеоа и прешищћаваоа 

птпадних впда ппщтине Мали Звпрник са 

претхпднпм студијпм пправданпсти, 

израђени су: 

- Идејни и Главни прпјекат 
канализаципне мреже и ПППВ 
месне заједнице Дпое насеље  

- Идејни прпјекат фекалне 
канализације за месну заједницу 
Сакар и угпвпрена је израда Главнпг 
прпјекта. 

- Идејни прпјекат фекалне 
канализације за месну заједницу 
Брасина и угпвпрена је израда 
Главнпг прпјекта. 

Р05 Екпнпмски инструменти:  

- Накнада за защтиту и унапређеое 
живптне средине (укупан изнпс у 
2013 бип је 8.794.577,30 дин). Пп 
Прпграму бучетскпг фпнда се 
кпристи за израду прпјеката 
ппстрпјеоа за прешищћаваое, и 
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ПКПЛНПСТИ (Д) ПРИТИСЦИ (П) СТАОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ (С) УТИЦАЈИ (И) ПДГПВПР ДРУШТВА (Р) 

набавку кпнтејнера 

Р06 Казне за неппщтиваое ппщтинске 

пдлуке п кпмуналнпм уређеоу 

Р07 На нивпу ппщтине ппстпји екплпщки 

инспектпр. 
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Заштита пд впда 

ПКПЛНПСТИ (Д) ПРИТИСЦИ (П) СТАОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ (С) УТИЦАЈИ (И) ПДГПВПР ДРУШТВА (Р) 

Д01 Станпвнищтвп: 12574 станпвника.  

Д02 Ппслпвни субјекти/предузећа:  264   

Д03 Ппљппривреда: 7767 hа пбрадивп 

ппљппривреднп земљищте 

 

П01 Шесте ппплаве у насељима дуж 

кприта већих  река и пптпка на ппдрушју 

ппщтине. 

П02 Недпвпљнп изграђени системи за 

пдбрану пд ппплава дпвпде дп тпга да је 

велик деп прпстпра ппщтине Мали 

Звпрник ппд виспким ризикпм пд 

ппплава, нарпшитп у прплећним 

месецима када су највећи впдпстаји. 

П03 Некпнтрплисана експлпатација 

щљунка и песка у кприту реке Дрине.  

С01 Ппплаве негативнп утишу на 

квалитет живпта у ппщтини, кап 

и на квалитет ппврщинских 

тпкпва. 

С02 Ппплаве прпузрпкују щтете 

на ппљппривредним 

земљищтима, пбјектима 

(стамбеним, ппслпвним, 

здравственим), 

сапбраћајницама, 

инфраструктурним пбјектима и 

сл. 

С03 При ппплавама дплази дп 

трансппрта и деппнпваоа 

великих кплишина нанпса и 

ерпдпванпг материјала.  

 

 

И01 Нарущаваое квалитета 

ппврщинских впдптпка у ппщтини. 

И02  У здравственим устанпвама у 

ппщтини Мали Звпрник, ппдаци п 

брпју пбплелих пд пдређене врсте 

бплести не прикупљају се и не 

анализирају на нашин да се 

ппвезују са стаоем ппјединих 

елемената живптне средине, кап 

пптенцијалних узрпшника ппјаве 

неке бплести. 

Р01 Прпстпрним планпм превиђена израда 

идејнпг прпјекта сакупљаоа и евакуације 

атмпсферских впда насеља Мали Звпрник. 

Р02 Екпнпмски инструменти: 

- Накнада за кприщћеое минералних 
сирпвина (укупан изнпс у 2013 бип 
је 148.472,61 дин). Пп Прпграму 
бучетскпг фпнда се кпристи за 
израду прпјеката за развпј 
инфраструктуре. 

 

Р03 Щтаб за ванредне ситуације ппщтине 

Мали Звпрник сваке гпдине припрема 

Пперативни план пдбране пд ппплава а 

Скупщтина ппщтине усваја Пперативни план 

защтите пд ппплава на ппдрушју ппщтине. 
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Управљаое птпадпм 

ПКПЛНПСТИ (Д) ПРИТИСЦИ (П) СТАОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ (С) УТИЦАЈИ (И) ПДГПВПР ДРУШТВА (Р) 

Прпизвпђачи птпада 

Д01 Станпвнищтвп: 12574 станпвника, 

80% дпмаћинстава  ппкривенп је пвпм 

услугпм.  

Д02 Ппслпвни субјекти/предузећа:  264   

Д03 Ппљппривреда: 7767 hа пбрадивп 

ппљппривреднп земљищте 

Д04 Стпшарствп 

Д05 Туризам: 1095 туриста у 2011.гпд. 

П01 Укупна кплишина прпизведенпг 

птпада у ппщтини Мали Звпрник је 

1817т у 2012. гпдини. 

П02 Ппкривенпст услугпм 80% .  

П03 У Малпм Звпрнику не ппстпји 

санитарна деппнија. 

П04 Не врщи се селекција птпада.  

С01 Брпј дивљих деппнија 

заншајнијих размера је 5. 

С02 Није ппзната ппврщина 

кпнтаминирана и заузета дивљим 

деппнијама. 

И01 Загађиваое земљищта, 

ваздуха и впде.  

И02 Смаоеое квалитета 

земљищта (тренутнп не ппстпје 

ппуздани ппдаци п квалитету 

земљищта кпји би 

квантификпвали утицаје). 

Р01 Дпнета Oдлука п кпмуналнпм 

уређеоу 

Р02 Дпнета пдлука п Пдлуке (бр. 06-755 

пд 04.09.2009. гпдине) п приступаоу 

Прпјекту регипналнпг управљаоа 

птпадпм са ппщтинама Крупао, Љубпвија 

и Градпм Лпзница . 

Р03 Сакупљаое птпада врщи се једнпм 

седмишнп у свакпм насељенпм месту, а пп 

пптреби и шещће. 

Р04 Кпмунални птпад се пднпси на 

деппнију у Лпзницу.  

Р05 Екпнпмски инструменти:  

- Накнада за защтиту и 
унапређеое живптне средине 
(укупан изнпс у 2013 бип је 
8.794.577,30 дин). Пп Прпграму 
бучетскпг фпнда се кпристи за 
израду прпјеката ппстрпјеоа за 
прешищћаваое, и набавку 
кпнтејнера. 

Р06 На нивпу ппщтине ппстпји екплпщки 

инспектпр. 
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Заштита ваздуха 

ПКПЛНПСТИ (Д) ПРИТИСЦИ (П) СТАОЕ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ (С) УТИЦАЈИ (И) ПДГПВПР ДРУШТВА (Р) 

Д01 Станпвнищтвп: 12574 станпвника.  

Д02 Ппслпвни субјекти/предузећа: 264   

Д03 Кприсници минералних сирпвина 

Д04 Сапбраћај 

Д05 Јавна расвета 

П01 Мпнитпринг квалитета ваздуха, кап 

ни емисија у ваздух, на ппдрушју 

ппщтине се не врщи. 

П02 Пптерећеоа ваздуха најизраженија 

у зимским месецима када су активна 

мнпгпбрпјна лпжищта на шврстп и тешнп 

гпривп. 

П03 Виспка фреквенција мптпрнпг 

сапбраћаја прпузрпкују велике кплшине 

издувних гаспва. 

П04 Пптерећеое ваздуха пращкастим 

материјама из каменплпма. 

 

С01 Неппзнат квалитет ваздуха у 

ппщтини на бази стварнпг 

мпнитпринга.   

 

 

И01 Нарущаваое квалитета 

ваздуха у ппщтини, нарпшитп у 

урбанпј зпни ппщтине. 

И02 У здравственим устанпвама 

у ппщтини Мали Звпрник, 

ппдаци п брпју пбплелих пд 

пдређене врсте бплести не 

прикупљају се и не анализирају 

на нашин да се ппвезују са 

стаоем ппјединих елемената 

живптне средине, кап 

пптенцијалних узрпшника 

ппјаве неке бплести. 
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5 АНКЕТА П СТАОУ ПРИРПДНИХ РЕСУРСА 
 

Анкета спрпведена у ппщтини Мали Зврпник је рађена на узпрку пд 75 испитаника.  

 

 

 

 

 

Највећи брпј 

испитаника 44% 

припада старпснпј 

групи пд 50 дп 59 

гпдина, дпк је друга 

највећа старпсна 

група (28%) пд 30 дп 

39 гпдина. 

 

ППЛНА СТРУКТУРА 
АНКЕТИРАНИХ

52% Женски ппл

48% Мущки ппл

СТАРПСНА СТРУКТУРА 
АНКЕТИРАНИХ

0% исппд 18 гпдина

8% oд 19 дo 29 гпдина

28% oд 30 дo 39 
гпдина

12% oд 40 дo 49 
гпдина

44% oд 50 дo 59 
гпдина

8% вище пд 60 гпдина
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56% испитаника има 

заврщену вищу 

щкплу или факултет 

дпк 40% има 

заврщену 

шетвпрпгпдищоу 

средоу щкплу 

 

 

47% испитаника живи 

на селу, 39% у граду а 

пстатак у приградским 

насељима 

 

ПБРАЗПВНА СТРУКТУРА 
АНКЕТИРАНИХ

0% Незаврщена или 
заврщена пснпвна 
щкпла

4% Двпгпдищоа или 
трпгпдищоа средоа 
щкпла

40% Шетвпрпгпдищоа 
средоа щкпла

56% Вища щкпла или 
факултет

МЕСТП СТАНПВАОА 
АНКЕТИРАНИХ

47% Селп

14% Приградскп 
насеље

39% Град
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ЗАСТУПЉЕНПСТ ПРИРПДНИХ РЕСУРСА 

 

 

Највећи брпј испитаника (38%) сматра да 

је заступљенпст впдних ресурса пунп 

 

Највећи брпј испитаника (65%) сматра да 

је заступљенпст земљищта кап ресурса 

прпсешнп 

 

 

Највећи брпј испитаника (43%) сматра да 

је заступљенпст квалитетнпг ваздуха 

пунп, а 34% прпсешнп 

 

Веома мало
8%

Мало
0%

Просечно
25%

Пуно
38%

Веома пуно
29%

Не зна
0%

Водни ресурси (реке, језера, мочваре,...)

Веома мало
16%

Мало
10%

Просечно
65%

Пуно
0%

Веома пуно
0%

Не зна
9%

Земљиште  (пољопривредно и друго)

Веома мало
13%

Мало
5%

Просечно
34%

Пуно
43%

Веома пуно
4%

Не зна
1%

Квалитетан ваздух
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Највећи брпј испитаника (43%) 

сматра да је заступљенпст щумских 

ресурса прпсешнп. 

 

 

Највећи брпј испитаника (53%) 

сматра да је заступљенпст 

бипдиверзитета прпсешнп. 

 

 

Највећи брпј испитаника (49%) 

сматра да је заступљенпст 

минералних сирпвина малп. 

 

Веома мало
9%

Мало
7%

Просечно
43%

Пуно
29%

Веома пуно
9%

Не зна
3%

Шумски ресурс

Веома мало
8%

Мало
4%

Просечно
54%

Пуно
21%

Веома пуно
8%

Не зна
5%

Бипдиверзите

Веома мало
16%

Мало
49%

Просечно
35%

Пуно
0%

Веома пуно
0%

Не зна
0%

Минералне сировине
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УГРПЖЕНПСТ И ПЦЕНА СТАОА ПРИРПДНИХ РЕСУРСА 

 

Три ресурса се истишу кап најугрпженији 

према мищљеоу испитаника – 

земљищте (25%), квалитетан ваздух 

(24%) и щумски ресурси (23%). 

 

 

Највећи брпј испитаника (43%) сматра да 

је стаое квалитета ваздуха у ппщтини 

прпсешнп 

 

 

Највећи брпј испитаника (52%) сматра да 

је стаое квалитета земљищта у ппщтини 

прпсешнп 

 

Водни ресурс
16%

Земљиште
25%

Квалитетан 
ваздух

24%

Шумски ресурс 
23%

Биодиверзитет
8%

Минералне 
сировине 

4%

Остало
0%

Веома лоше
17%

Лоше
0%

Просечно
43%

Добро
21%

Веома добро
17%

Не зна
2%

Квалитет ваздуха

Веома лоше
9%

Лоше
13%

Просечно
52%

Добро
22%

Веома добро
4%

Не зна
0%

Квалитет земљишта
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Највећи брпј испитаника (42%) сматра да 

је стаое квалитета впде из впдпвпда у 

ппщтини дпбрп дпк 38% сматра да је 

прпсешнп 

 

 

Највећи брпј испитаника (52%) сматра да 

је стаое квалитета впде у впдптпцима у 

ппщтини дпбрп 

 

 

Највећи брпј испитаника (44%) сматра 

да је стаое защтита пд ппплава у 

ппщтини прпсешнп 

 

Веома лоше
4%

Лоше
0%

Просечно
38%

Добро
43%

Веома добро
14%

Не зна
1%

Квалитет воде из водовода

Веома лоше
3%

Лоше
5%

Просечно
30%

Добро
52%

Веома добро
0%

Не зна
10%

Веома лоше
6%

Лоше
18%

Просечно
44%

Добро
15%

Веома добро
0%

Не зна
17%

Заштита од поплава
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Највећи брпј испитаника (33%) сматра 

да је стаое деппнија у ппщтини дпбрп 

 

 

Највећи брпј испитаника (39%) сматра 

да је стаое индустријскпг птпада у 

ппщтини прпсешнп 

 

 

Највећи брпј испитаника (55%) 

сматра да је стаое канализаципне 

инфраструктуре у ппщтини прпсешнп. 

 

Веома лоше
6%

Лоше
8%

Просечно
28%

Добро
33%

Веома добро
4%

Не зна
21%

Стање депонија

Веома лоше
5%

Лоше
11%

Просечно
39%Добро

18%

Веома добро
4%

Не зна
23%

Индустријски отпад

Веома лоше
18%

Лоше
14%

Просечно
55%

Добро
12%

Веома добро
0%

Не зна
1%

Канализација
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Највећи брпј испитаника (44%) 

сматра да је стаое пбала впдптпкпва 

у ппщтини прпсешнп. 

 

 

Највећи брпј испитаника (54%) 

сматра да је ппщумљенпст  у 

ппщтини прпсешна.  

 

 

Веома лоше
14%

Лоше
15%

Просечно
44%

Добро
22%

Веома добро
0%

Не зна
5%

Стање обала водотока

Веома лоше
13%

Лоше
8%

Просечно
54%

Добро
18%

Веома добро
1%

Не зна
6%

Pošumljenost

Пошумљеност
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НАЈВЕЋЕ ЕКПЛПШКЕ ПРЕТОЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индустријски 
погони и 

постројења 
1%

Загађење ваздуха 
(од котлана, 

саобраћаја. ...)
11%

Загађење 
површинских вода

18%

Недостатак 
квалитетне воде 

за пиће
6%

Честе поплаве
8%

Бука
6%Загађено 

земљиште
10%

Непостојање 
адекватне 
инфрастр. 
(депоније)

18%

Непостојање 
адекватне 
канализ. 

инфраструк.
16%

Недостатак 
зелених површина

6%

Неодржавање 
чистоће

3% Нешто друго
1%

Кап три највеће претое у ппщтини истишу се неппстпјаое деппније за 

пдлагаое птпада (18%), неппстпјаое адекватне канализаципне 

инфраструктуре (16%) и загадјеое ппврщинских впда (14%). 
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ЕКПЛПШКИ ПРПБЛЕМИ КПЈЕ ТРЕБА ПРИПРИТЕТНП РЕШАВАТИ 

 

 

Убедљива већина пд 

48% испитаника сматра 

да је прирпритетни 

прпблем кпји треба 

рещити у ппщтини 

израда канализаципне 

мреже. 

 

ПЦЕНА РАДА НАДЛЕЖНИХ ПРГАНА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У 

ППШТИНИ 

 

 

Највећи брпј испитаника (62%) 

сматра да је квалитет рад 

надлежних пргана за защтиту 

живптне средине у ппщтини 

прпсешан 

 

Ппбпљщати 
режим пдвпда 
птпадних впда

10%
Бпља кпнтрпла 

сеше щума
1%

Израда 
канализаципне 

мреже
48%

Ппстављаое 
кпнтејнера на 

адекватна 
места  

9%

Ппбпљщати 
шистпћу 

пбале Дрине
4%

Изградити 
деппнију

13%

Бпље 
шищћеое 

јавних 
ппврщина

7%

Изградоа 
ппстрпјеоа за 
прпитвпдоу 

пијаће впде на 
Дрини

8%

Не зна
5%

Вепма 
лпще

9% Лпще
3%

Прпсешнп
62%

Дпбрп
19%

Вепма 
дпбрп

2%
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