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РАДИОАКТИВНОСТ ВОДЕ У МАЧВАНСКОМ ОКРУГУ, СРБИЈА 
Предраг Кузмановић1, Светлана Карић2 Маријана Срећковић3 Милица Карић4 

Резиме: Увод: Конзумацијом пијаће воде са повећаним нивоом радиоактивности постоји одређени 

здравствени разик од настанка неке малигне болести. Из овог разлога је веома важно мерење 

радиоактивности пијаће воде. Циљ: Испитивање нивоа радиоактивности пијаће воде на територији 

Мачванског округа. Материјал и методе: Спроведено је мерење нивоа радиоактивности пијаће воде у 

периоду од 2010-2020. године. Одређене су укупне алфа и бета активности и одређене концентрације 

активности 
238

U, 
226

Ra, 
228

Ra, 
137

Cs и 
134

Cs. Мерења укупне алфа и бета активности су спроведене методом 

течне сцинтилационе спектрометрије, а концентрације активности радионуклида методом гама 

спектромртрије. Резултати: Измерене вредности укупне алфа и бета активности испод су граничних 

вредности од 0,1 Bq l
-1

 и 1 Bq l
-1

, респективно. Такође, добијене вредности концентрација активности 
238

U, 
226

Ra, 
228

Ra, 
137

Cs и 
134

Cs су испод граничних вредности. Закључак: Закључује се да су све 

вредности укпне алфа и бета активности, као и концентрације активности појединачних радионуклида 

испод граничних вредности. Из овога произилази да не постоји значајан здравствени ризик од 

конзумације анализираних узорка воде током године. 

Кључне речи: радиоактивност, укупна алфа и бета активност, радионуклиди, здравствени ризик 

 

RADIOACTIVITY OF WATER IN MAČVA DISTRICT, SERBIA  

Abstract: Introduction: By consuming drinking water with increased levels of radioactivity, there is a certain 

health risk from the development of a malignant disease. For this reason, measuring the radioactivity of drinking 

water is very important. Objective: Examination of the level of radioactivity of drinking water on the territory of 

Macva district. Material and methods: Measurement of drinking water radioactivity levels was carried out in 

the period 2010-2020. Total alpha and beta activities were determined and activity concentrations of 
238

U, 
226

Ra, 
228

Ra, 
137

Cs and 
134

Cs were determined. Measurements of gross alpha and beta activity were performed by liquid 

scintillation spectrometry, and radionuclide activity concentrations by gamma spectrometry. Results: The 

measured values of gross alpha and beta activity are below the limit values of 0.1 Bq l
-1

 and 1 Bq l
-1

, 

respectively. Also, the obtained values of activity concentrations 
238

U, 
226

Ra, 
228

Ra, 
137

Cs and 
134

Cs are below the 

limit values. Conclusion: It is concluded that all values of total alpha and beta activity, as well as activity 

concentrations of individual radionuclides are below the limit values. It follows that there is no significant health 

risk from consuming the analyzed water samples during the year. 
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УВОД 

У последњим годинама испитивању радиоактивности воде у свету и код нас дата је 

велика пажња, како самом испитивању, тако и развоју метода за мерења. Минимални 

трагови радиоактивности обично се налазе у свакој води за пиће. Концентрација ових 

радиоактивних састојака варира од места до места, углавном у зависности од 

радиохемијског састава тла и слојева стена кроз које је сирова вода прошла [1]. У води 

је пронађено много природних и вештачких радионуклида, али највећи део 

радиоактивности настаје услед релативно малог броја нуклида и њихових производа 

распадања.  

Изложеност зрачењу из пијаће воде је потребно оптимизовати на прихватљив ниво 

колико је то год могуће, разумно и одрживо (АЛАРА принцип), што се може постићи 

редовним праћењем нивоа радиоактивности и предузимањем неопходних акција 

уколико су прекорачене референтне вредности. Мерење радионуклида присутних у 

води је веома значајно како би се установио потенцијални здравствени ризик, а вода 

потенцијално означила радиолошки небезбедном за коришћење [2], [3]. 

Уколико се установи да су укупна алфа активност или укупна бета активност воде 

мање од 0,1 Bq/l и 1,0 Bq/l, респективно, претпоставља се да је годишња ефективна доза 

мања од 0,1 mSv (уз претпоставку потрошње воде од 2 литре на дан), те нису потребна 

даља радиолошка испитивања [3], [4]. Ако је укупна алфа активност већа од 0,1 Bq/l 

или је укупна бета активност већа од 1,0 Bq/l, потребно је спровести опсежне анализе 

појединачних радионуклида. Испод наведених референтних вредности пијаћа вода се 

сматра потпуно радиолошки безбедном и није потребно предузимати никакве акције 

[1]. 

У Србији је објављено само неколико студија које се баве радиоактивношћу воде за 

пиће [5]-[7], али до сада Мачвански округ није био предмет истраживања. 

Циљ овог рада је испитивање нивоа радиоактивности пијаће воде у Мачванском 

округу, на основу измерених вредности укупне алфа и бета активности као и вредности 

за поједине анализиране радионуклиде који у знатној мери могу допринети годишњој 

изложености зрачењу услед ингестије пијаће воде (
238

U, 
226

Ra, 
228

Ra, 
137

Cs и 
134

Cs). 

 

1. МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ 

Мерења укупне алфа и бета активности у узорцима воде извршена су методом 

течне сцинтилационе спектрометрије (LSC), док су мерења појединачних радионуклида 

извршена методом гама спектрометрије. 

Извршена су узорковања воде из градских (Шабац, Лозница, Богатић, Коцељева, 

Крупањ и Бања Ковиљача) и сеоских водовода. Узорковање је вршено од 2010. до 2020. 

године, а укупно је анализирано 86 узорака. Узорковање и мерење појединачних 

радионуклида извршено је IAEA ТRS 295 методом [8]. Mерење укупне алфа и бета 

активности извршено је према ISO 9696 методу из 1992. [9]. 

Мерења су спроведена у складу са следећим законским нормативима Републике 

Србије: 

1. Правилником о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 

42 од 28. августа 1998. године, 44 од 25. јуна 1999. године, „Службени гласник 

РС”, бр. 28 од 17. априла 2019. године) [10]; 
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2. Правилник о границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним 

намирницама, сточној храни, лековима, преметима опште употребе, 

грађевинском материјалу и другој роби која се ставља у промет („Службени 

гласник РС“, бр. 36 од 10. маја 2018. године), [4]. 

Изведене (граничне) концентрације активности  радионукида који су анализирани у 

овом раду дати су у Табели 1. и дефинисани су поменутим правилником број 2. 

 

Табела 1. Изведене концентрације појединих радионуклида  у води за пиће [4] 

Радионуклид Изведена концентрација (Bq l
-1

) 

238
U 3,0 

226
Ra 0,5 

228
Ra 0,2 

137
Cs 11 

134
Cs

 
7,2 

 

2. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА 

Измерене вредности укупне алфа и бета активности као и концентрације аттивности  
238

U, 
226

Ra, 
228

Ra, 
137

Cs и 
134

Cs дате су у Табели 2. 

 

Табела 2. Измерене вредности укупне алфа и бета активности као и концентрације активности појединачних 

радионуклида у анализираним узорцима воде у периоду 2010-2020. на териоторији Мачванског округа 

Година 
Број 

узорака 

Укупна 

алфа 

активност 

(Bq l
-1

) 

Укупна 

бета 

активност 

(Bq l
-1

) 

Концентрација активности (Bq l
-1

) 

238
U 

226
Ra 

228
Ra 

137
Cs 

134
Cs 

2010. 14 <0,02 0,025-0,070 - - - - - 

2011. 4 <0,03 <0,08-0,052 - - - - - 

2012. 9 <0,04 <0,06 - - - - - 

2013. 14 <0,04 <0,04-0,095 - - - - - 

2014. 15 <0,04 0,012-0,214 <0,4 <0,08 <0,08 <0,004 <0,001 

2015. 5 <0,03 <0,03-0,221 <0,11 0,096±0,010 0,061±0,017 <0,003 <0,002 

2016. 6 <0,03 <0,03 <0,1 <0,01 <0,02 <0,002 <0,002 

2017. 6 <0,05 0,049-0,091 0,07-0,16 
<0,012-

0,07 
<0,08 <0,002 <0,003 

2018. 4 <0,059 0,110-0,222 
<0,04-

0,06 
0,035-0,085 <0,06 <0,0008 <0,002 

2019. 8 <0,07 <0,11 <0,1 <0,007-0,018 - 
<0,0007-

0,006 
<0,004 

2020. 1 0,069±0,016 0,314±0,029 <0,09 <0,01 - <0,003 <0,004 

 

Јасно се може уочити да су укупне алфа и бета активности код свих узорака током 

читавог анализираног периода испод 0,1 Bq l
-1

, односно 1 Bq l
-1

, респективно [4], [10]. 

Такође, и све измерене вредности концентрација активности 
238

U, 
226

Ra, 
228

Ra, 
137

Cs и 
134

Cs су испод граничних (изведених) вредности датих у Табели 1 [4]. 

На основу измерених вредности може се рећи да је засигурно обезбеђена 

прихватљива годишња ефективна доза испод 0,1 mSv [4]. 
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Измерене вредности  су драстично ниже у поређењу са измереним вредностима за 

бунарске воде на територији Војводине [1], [6], као и друге подземне воде у Србији [5]. 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

На основу добијених резултата мерења радиоактивности пијаће воде за период 

2010-2020. на територији Мачванског округа, може се закључити да су све измерене 

вредности укупне алфа и бета активности константно испод граничних вредности. 

Измерене вредности анализираних радионуклида у води (
238

U, 
226

Ra, 
228

Ra, 
137

Cs и 
134

Cs) 

су у читавом периоду испод граничних вредности чиме је осигурана годишња 

ефективна доза испод 0,1 mSv [4] те се може рећи да су испитивани узорци воде у 

анализираном периоду били радиолошки безбедни за људску употребу, односно да су 

дозе зрачења унете ингестијом биле занемарљиво ниске. Може се закључити на 

конзумацијом овакве воде током читаве године не постоји значајан здравствени ризик 

од прекомерне изложености зрачењу од радионуклида у води.  

Поређењем резултата у овом раду са резултатима у сличним истраживањима у 

нашој земљи закључено је да је ниво радиоактивности воде у градаским и сеоским 

водоводима у Мачванском октугу знатно нижи у односу на подземне воде анализиране 

у Србији. 
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