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ДЕВАСТИРАЊЕ ВОДЕ ДУНАВСКОГ РУКАВЦА КОД МЕСТА КАЋ  
Анита Петровић11 Татјана Божовић 22Драгана Тодоровић 33Петра Тановић4 

Резиме: Рад се бави испитивањем квалитета површинских вода Дунавског рукавца код места Каћ 7 km 

од Новог Сада. Ова вода која је имала намену за наводњавање и риболов употпуности је изгубила своју 

сврху. Може се претпоставити да су фабрике Котекспродукт и Пивара Хајникен главни кривци за ово 

стање јер се у површинској води која је километрима удаљена од њихових изливних колектора и даље 

примећују огромне количине хемикалија које ова предузећа користе у производњи. Анализом је 

обухваћено 16 општих физичких и хемијских параметара. Мерања су извршена на 4 локалитета од 

новембра 2018. до јуна 2019. Такође су одређене концентрације појединих тешких метала у узорцима и 

детектован је садржај гвожђа који је на граници III класе квалитета.  

Кључне речи: квалитет воде, канал, полутанти, девастирање, Нови Сад 

DEVASTING WATER OF THE DANUBE COVER AT THE 

SETTLEMENT KAĆ  
 

Abstract: This paper examines the surface water quality of the Danube arm at Kac 7 km from Novi Sad. This 

water, which was intended for irrigation and fishing completely lost its purpose. It can be assumed that the 

Koteksprodukt and Heikenen Brewery factories are the main culprits for this condition because the vast 

quantities of chemicals they use in production are still observed in the surface water, which is miles away from 

their spill collectors. The analysis included 16 general physical and chemical parameters. Аnalysis was carried 

out at 4 sites from November 2018. to June 2019. Also, certain heavy metals in the samples were determined and 

the iron content was found to be at the limit of quality class III. 

Key words: water quality, canal, pollutants, devastation, Novi Sad 

1. УВОД  

Чињеница да је не адекватан и не довољно постигнут ниво заштите квалитета воде 

и животне средине уопште, чини и основни узрок угрожености водених екосистема и 

квалитета воде у њима. 

Управљање природним вредностима, а једна од најважнијих је вода, спроводи се 

тако да се воде могу користити и оптерећивати, а отпадне воде испуштати у 

реципијенте уз примену одговарајућих третмана, на начин и до нивоа који не 

представља опасност за природне процесе или за обнову квалитета и количине воде и 

који не умањује могућност њиховог вишенаменског коришћења. 

На смањење квалитета воде у највећој мери утиче људска активност, док мањи део 

загађења потиче из природних извора. Највећи загађивач како површинских, тако и 

подземних вода свакако је индустрија, а сами узрочници загађења су различити 

органски и неоргански полутанти, радиоактивне материје, чврсте материје, топлота итд. 

Међу важније загађиваче површинских вода убрајају се: индустријске и комуналне 

отпадне воде, отпадне воде са пољоприведних земљишта и термоенергетских објеката, 

као и од расутих извора загађивања при производњи и преради руда, производњи и 

преради нафте, од депонија смећа и др.  
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Контрола квалитета вода се спроводи ради оцене стања квалитета површинских и 

подземних вода, а у сврху заштите здравља људи, као и сагледавања ефеката 

предузетих мера за смањење степена загађености вода. 

Према подацима ЈКП Војводина воде на територији Војводине регистровано је 497 

загађивача вода. Од тога су као индустријски загађивачи евидентирана 326 предузећа 

од којих прехрамбена индустрија чини 118, пољопривреда 113, насеља 30. Од 

поменутог броја чак 321 предузеће нема никакав вид пречишћавања. 83 предузећа 

самостално пречишћавају отпадне воде, а 71 предузеће своје отпадне воде укључује у 

систем пречишћавања заједно са комуналним отпадним водама. 

Највећи загађивачи на подручју Војводине лоцирани су у зони следећих градова: 

Црвенка, Врбас, Кула, Зрењанин, Панчево, Нови Сад, Сремска Митровица и Рума. 

На самом ХС ДТД налази се 125 загађивача који годишње испусте око 40.000.000 m3 

воде, а најоптерећеније деонице су канал Врбас – Бездан, низводно од Врбаса и Пловни 

Бегеј код Зрењанина (Воде Војводине 2019). 

Према подацима који су достављени Институту Батут за формирање студије о 

квалитету индустријских отпадних вода на подручју Новог Сада и околине било је 39 

индустријских погона, а испитано је 166 узорака отпадних вода. Како је утврђено у 75 

случајева квалитет отпадних вода није био усклађен са важећим нормама (Институт за 

јавно здравље Србије др Милан Батут 2017). 

2. РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА  

2.1. Опис сливног подручја испитиваних локалитета  

Подручје града Новог Сада заизима површину од 702,7 km2. Терен града је изразито 

равничарски на левој обали Дунава где је максимална надморска висина 83 m. Десна 

обала је део блажих падина Фрушке горе . 

У хидролошком смислу град лежи на 1255 km реке Дунав. Сливно подручје је 

изразито сложено. Најзначајнија притока на овом потезу је свакако магистрални канал 

Дунав Тиса Дунав који се код Новог Сада улива у Дунав. Сливно подручје је подељено 

на више одвојених сливних површина система за одводњавање, а то су Врбак (1934 ha), 

Калиште (2180 ha), Дунавац (9215 ha), Сајлово (1043 ha), Визић (2618 ha), Ковиљ (3353 ha), 

Бегеч (4750 ha). Поред тога, у Дунав се уливају потоци са падина Фрушке горе. Све 

сувишне воде се са целокупног сливног подручја евакуишу у реку. Такође, Дунав је и 

колектор атмосферских и отпадних вода које се готово без изузетка упуштају у реку без 

претходног пречишћавања (Савић 2006). 

2.2. Индустријске отпадне воде на нивоу града 

Meђу фабрикама које загађују сливно подручје Дунава код Новог Сада истичу се 

следећи објекти Котекспродукт Вискофан, Пивара Хајникен, месне индустрије 

Матијевић и Неопланта итд. 

Посебно су проблем старе фабрике са наслеђеним технологијама које и даље 

загађују животну средину и то се толерише због високе цене пречишћивача и 

оправдања да фабрика не би могла да послује уколико средства уложе у заштиту 

животне средине. Међутим, то је у колизији са процесом придруживања ЕУ односно 

поглавље 27 по коме између осталог и свако насеље које производи више од 2000 ЕС 

отпадних вода мора имати постројење за пречишћавање. 

На сајту Секретаријата за заштиту животне средине налази се локални регистар 

загађивача на коме постоје подаци о само десет предузећа који су загађивачи воде иако 
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су предузећа у обавези да достављјају податке. На жалост недостају управо подаци за 

нека велика предузећа која су дугогодишњи загађивачи и која су чак и били предмет 

бројних притужби грађана. Емисија наведених предузећа се односи на амонијак, 

нитрате, нитрите, фосфате, фенол, дерџенте, високу биолошку и хемијску потрошњу 

кисеоника.  

2.3. Опис локалитета узорковања површинских вода 

Дунавски рукавац налази се надомак Каћа, а свега 7 километара од Новог Сада. У 

близини Каћа пролази аутопут испод којег пролази рукавац, а који је одвојен од 

Дунава. Постоји пумпа која вишак воде из рукавца пребацује у Дунав. Овај рукавац 

повезује канал ДТД са Дунавом и има своју улогу у одводњавању и наводњавању 

околних њива. У периоду када су велике воде, оне се са њива сливају у овај рукавац 

који се преко пумпе празни и пребације воду у Дунав. У време суше, вода из овог 

рукавца се користи за наводњавање њива. На слици 1 приказана је макролокација 

рукавца. Цео ток Рукавца је обележен црвеном бојом, а испитивани локалитет је 

обележен жутом линијом. 

 

Слика 1. Ток дунавског рукавца 

У циљу испитивања квалитета воде дунавског рукавца код места Каћ извршена је 

анализа појединих општих и специфичних физичких и хемијских параметара. Анализе 

су извршене у лабораторији Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду. 

2.4. Материјал и методе рада 

Локалитети узорковања су изабрани са циљем да се испита квалитет воде на неким 

карактеристичним местима где се очекивало да ће отпадне воде загађивача утицати на 

пораст појединих параметара, као и на почетном и крајњем месту где је рукавац 

чишћен-одмуљаван. На слици 2 су прецизније приказана места узорковања. 
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Слика 2. Места узорковања каналске воде 

Канал је насељен различитим врстама флоре и фауне. На месту улива отпадних 

вода из фабрика, али и низводно примећена је значајна еутрофизација водотока. Како је 

канал деградиран то се одразило на смањење количине рибљег фонда, чест помор како 

рибе тако и водоземаца (корњаче нпр). Површина воде је често видно загађена слојем 

масноће тако да је потпуно неподесна за купање и спречава продор кисеоника у воду. 

С друге стране аутопута мештани Каћа су за своје потребе копали рупу како би 

користили песак. Потом је дошло до попуњавања простора са подземном водама. На 

овом месту је узет узорак „Рупа“ уз претпоставку да је квалитет исправан пошто је 

водена површина изолована. У ствари овај узорак има карактеристике контролног 

узорка. 

Анализе узорака воде са поменутих локалитета извршене су у Лабораторији високе 

техничке школе струковних студија у Новом Саду. 

Анализирани су следећи параметри у води: 

 pH помоћу стаклене електроде (13.060.30 JUSH.Z1.111:1987) 

 Специфична проводљивост помоћу кондуктометра 

 Суви остатак је одређиван након сушења на 105° C 

 HPK по Кубеловој методи помоћу киселог KMnO4 (ISO 8467:1993 квалитет воде) 

 Тврдоћа воде са комплесконом III уз индикатор ериохром црно Т 

 Алкалите воде према метил-оранжу и према фенолфталеину 

 Концентрација хлорида аргнентометријски са сребронитратом 

 Концентрација нитрата је одређивана фотометријским мерењем  

 Концентрација нитрита је одређивана фотометријским мерењем  

 Амонијум јон је одређиван фотометријским мерењима 

 Тешки метали (Fe, Co, Cu, Mn, Zn, Ni, Cr) на атомском апсотпционом 

спектрофотометру  

2.5. Резултати мерења физичких и хемијских параметара у каналској води 

Резултати испитивања узорака узетих са Дунавског рукавца код Каћа приказани су 

у табелaма 1 и 2. 
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Табела 1. Резултати изпитивања узорака водеу из Дунавског рукавца код Каћа новембар 2018. – март 2019. године 

параметар јединица 
НОВЕМБАР МАРТ 

1 2 3 1 2 3 4 

мирис -    буђ нема муљ нема 

pH на 20oC  7,92 8,25 8,10 8,01 8,29 7,75 7,68 

проводљивост  s/cm 3000 480 3450 3800 660 3800 3600 

HPK (из KMnO4) mg/dm3 39,816 28,282 43,292 81,37 19,90 82,16 85,32 

Суви остатак mg/dm3 23,04 3,24 26,49 24,50 4,30 22,32 21,69 

тврдоћа CaCO3  331,0 705,0 310,0 785,0 32,0 860,0 630,0 

алкалитет  766,8 15,97 930,10 33,46 16,38 31,36 30,24 

хлориди Cl mg/dm3  4,0  4,0  4,0 750,82 14,02 825,37 743,73 

нитрати  NO3
-  mg/dm3  1,0  1,0  1,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

N из NO3
-  0,25 0,07 0,58 <1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

N из NH4
+  mg/dm3 0,32 0,09 0,75 6,20 0,05 4.50 3,90 

NH4
+ mg/dm3 0,30 0,08 0,70 7,90 0,07 5,70 5,00 

NH3 mg/dm3 - - - 7,50 0,06 5,40 4,80 

нитрити NO2
-  - - - < 0,03 < 0,03 0,68 0,62 

N из NO2
-  - - - < 0,01 < 0,01 0,21 0,19 

 

Tabela 2. Резултати изпитивања узорака водеузетих из Дунавског рукавца код Каћа мај –јун 2019 

параметар јединица 
MAJ ЈУН 

1 2 3 4 1 2 3 4 

мирис -     муљ нема муљ муљ 

pH на 20oC  8,03 8,34 8,05 8,02 7,57 7,90 7,75 7,69 

проводљивост  s/cm 2120 540 1900 2050 3000 470 2700 2620 

HPK (из KMnO4) mg/dm3 90,06 23,38 90,06 123,24 109,98 24,94 80,58 55,30 

Суви остатак mg/dm3 0,0164 0,0037 0,0130 0,0123 0,0178 0,0028 0,0149 0,0145 

тврдоћа CaCO3  480 230 415  500  500 230 400 430 

алкалитет  - - - - - - - - 

хлориди Cl mg/dm3 250 10,6 250 250 250 4,70 250 250 

нитрати NO3
-  mg/dm3 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 

N из NO3
-  <1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 <1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 

N из NH4
+  mg/dm3 7,10 < 0,03 1,60 3,00  10,0 0,04 4,20 6,80 

NH4
+ mg/dm3 9,10 < 0,02 2,10 3,80  12,0 0,05 5,40 8,80 

NH3 mg/dm3 8,60 < 0,02 2,00 3,60  12,0 0,04 5,10 8,30 

нитрити NO2-  < 0,03 < 0,03 1,50 0,60 0,4 < 0,03 7,1,0 2,00 

N из NO2-  < 0,01 < 0,01 0,50 0,20 0,1 < 0,01 2,20 0,6 

Легенда: 1. Канал; 2. Рупа; 3. Дунавац 1; 4. Дунавац 2 

 

Добијене вредности су поређене са вредностима за класе површинских вода на 

основу законске регулативе прописане „Уредбом о граничним вредностима загађујућих 

материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 

достизање“ („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08 и 16/11).  
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Први параметар који прелази у свим каналским узорцима границу за V класу је 

проводљивост воде. На наредном графику, слика 3 је приказана измерена 

проводљивост у поменутим узорцима воде узетим у марту 2019. године. 

 

Слика 3. Измерене вредности за проводљивост воде у Каналу код места Каћ 

Како вредности у свим узорцима прелазе 3000 s/cm јасно је да се вода налази у 

петој класи квалитетаи као таква више није погодна за било какву употребу. 

Хемијска потрошња кисеоника се креће до 80 mg/l што је у граници IV класе 

квалитета воде. 

Хлориди су измерени у вредности која је толико велика да није ни упоредива са 

250 mg/l као границом преко које се сматра да се ради о V класи квалитета. У марту 

2019. године у узорку Дунавац 1 вредност прелази 800 mg/l.  

Познато је да предузеће Котекс продкт Вискофан користи хлориде и 

хлороводоничну киселину у процесу производње и постоји сумња одакле њихово 

присуство у површинским водама. 

Вредност за амонијум јон су такође повећане до ван класних вредности и износе 

чак 12 mg/l код узорка са локалитета 1 у марту 2019. године. На слилци 4 приказани су 

угинули водоземци на локалитету код црпне станице Калиште. 

 

Слика 4 –Угинули водоземци у узорку воде код црпне станице Калиште 

У узорцима су измерене вредности тешких метала на поменутим локалитетима што је 

приказано у табели бр 3. Највеће вредности су измерене на локалитету Дунавац 1 и 

износе 980 μg/l што је на граници III класе квалитета воде.  

 



15. Међународна конференција   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Копаоник, 16.-18. јануар, 2020. 
 

414 

 

Tабела 3. Резултати изпитивања тешких метала у води из Дунавског рукавца код Каћа 

концентрације mg/dm3 

узорак 
гвожђе 

Fe 

кобалт 

Co 

манган 

Mn 

цинк 

Zn 

никл 

Ni 

хром 

Cr 

бакар 

Cu 

1. канал 1 0,62 0,03 0,12 0,05 - - 0,07 

2.рупа 0,81 - 0,05 0,03 - - 0,06 

3. дунавац 0,98 0,11 0,10 0,06 - - 0,07 

4канал 2 0,89 0,16 0,05 0,05 - - 0,07 

 

3. ЗАКЉУЧАК 

У раду су приказани резултаи мерења квалитета воде из канала који припада 

каћком рукавцу који повезује канал Дунав Тиса Дунав са Дунавом и служи за 

одводњавање и наводњавање околних њива као и за риболов. Резултати 16 мерења 

спроведених од новебра 2018. до јуна 2019. године показују да је вода изузетно 

загађена, чак по вредностима појединих параметар у границама пете класе квалитета 

површинских вода. Параметри који су изразито одступају су ХПК; проводљивост, 

хлориди и амонијум јон. Еколошки статус је у потпуности нарушен што се осликава 

константним помором рибе, водоземаца и великом еутрофикацијом водотока. 

Собзиром да мониторинг показао конкретне параметре који су везани за процес 

производње предузећа чије отпадне воде непречишћене доспевајуу ове канале могуће је 

лако уградњом пречистача ревитализовати ова водна тела.  
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