


Квалитет животне средине 
у Београду за 2016. годину 



Квалитет животне средине у Београду у 2016. години

Обрађивачи:
1. Др Славиша Младеновић, спец. хиг ( ГЗЈЗ)
2. Прим. др Марина Мандић Миладиновић, спец. хиг ( ГЗЈЗ)
3. Др Милан Милутиновић, спец. хиг ( ГЗЈЗ)
4. Др Драган Пајић, спец.хиг( ГЗЈЗ)
5. Др Ивана Ристановић, спец. хиг ( ГЗЈЗ)
6. Др сц. мед. Весна Слепчевић, спец. хиг ( ГЗЈЗ)
7. Др Душан Аврамовић, спец. хиг ( ГЗЈЗ)
8. Андреј Шоштарић, доктор хем. наука ( ГЗЈЗ)
9. Аљоша Танасковић, дипл. биолог ( ГЗЈЗ)
10. Марко Рафајловић, маст. инж. маш. ( ГЗЈЗ)
11. Др Сузана Богојевић, дипл. физикохемичар (Институт за медицину рада 
Србије„Др Драгомир Карајовић“)
12.  Милица Рајачић, дипл. физичар ( Институт за нуклеарне науке „Винча“)

Уредник:
Спец. Наташа Петрушић, дипл. инж. пољ (Секретаријат за заштиту животне средине)

Издавач:
Град Београд, Градска управа, Секретаријат за заштиту животне средине

За издавача:
Др Ивана Вилотијевић (Секретаријат за заштиту животне средине)

Припрема за штампу, прелом текста и дизајн публикације:
„Prototype“ д.о.о. Београд
„Birograf“ д.о.о. Београд

Штампа:
„Birograf“ d.о.о. Београд

Тираж:
1.000

ISBN 978-86-912029-4-1

Година издања 2017.



3

С А ДРЖ А ЈС А ДРЖ А Ј

Увод 5
Активности Секретаријата за заштиту животне средине 7

Сектор за мониторинг и заштиту животне средине  9
Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима  12
Сектор за управљање заштитом животне средине 25
Сектор за управљање отпадом 26

Београд у бројкама 31
Демографске карактеристике Београда 32
Природне карактеристике и ресурси 35
Клима и климатске промене 38
Пољопривредно и шумско земљиште, минералне сировине и водни ресурси 41
Историјске карактеристике  46

1. Ваздух 49
1.1. Систем мониторинга квалитета ваздуха 50
1.2. Радиоактивност у атмосфери 71

2. Вода 77
2.1. Квалитет површинских вода на територији Београда 78
2.2. Радиоактивност у речној води  92
2.3. Квалитет воде језера на Ади Циганлији, купалишта „Лидо” и подавалских 
акумулација: „Паригуз”, „Бела река” и „Дубоки поток” 94
2.4. Квалитет воде за пиће из Београдског водовода 105
2.5. Квалитет подземних вода на територији Београда  114
2.6. Радиоактивност воде за пиће  123

3. Земљиште 125
3.1. Испитивање загађености земљишта на територији Београда 126
3.2. Радиоактивност у земљишту 133

4. Бука у животној средини 135

5. Заштићена природна добра на територији Београда 145

6. Комуналне делатности у функцији заштите животне средине 165
6.1. Секретаријат за комуналне и стамбене послове 166
6.2. Секретаријат за енергетику 171
6.3. Секретаријат за саобраћај 173
6.4. Секретаријат за инспекцијске послове - Сектор за заштиту 
животне средине и водни   инспекцијски надзор  176



КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

4

6.5. ЈКП„Београдски водовод и канализација“ 178
6.6. ЈКП„Градска чистоћа“ 180
6.7. ЈКП„Зеленило Београд“ 183
6.8. ЈКП„Београдске електране“ 193
6.9. Градско саобраћајно предузеће„Београд“ 208
6.10. ЈП„Ада Циганлија“  212
6.11. ЈКП„Градске пијаце“ 217
6.12. ЈВП„Београдводе“ 222

6.13. ПД Термоелектране „Никола Тесла“ 231
6.14. Јавно предузеће за газдовање шумама „СРБИЈАШУМЕ” 249
6.15. Реализација програма заштите и развоја споменика
природе ботаничка башта „JEВРЕМОВАЦ” 251
6.16. Завод за заштиту природе Србије 254
6.17. Туристичка организација Београда 259

7. Активности градских општина на пољу очувања животне средине 261
7.1. Градска општина Барајево  262
7.2. Градска општина Вождовац 264
7.3. Градска општина Врачар 268
7.4. Градска општина Гроцка 270
7.5. Градска општина Звездара 273
7.6. Градска општина Земун 277
7.7. Градска општина Лазаревац 281
7.8. Градска општина Младеновац 291
7.9. Градска општина Нови Београд  295
7.10. Градска општина Обреновац 297
7.11. Градска општина Палилула 306
7.12. Градска општина Раковица 308
7.13. Градска општина Савски Венац 316
7.14. Градска општина Сопот 320
7.15. Градска општина Стари Град 323
7.16. Градска општина Сурчин 325
7.17. Градска општина Чукарица 328

9. Институције које се брину о очувању и заштити животне средине 331
9.1. Градски завод за јавно здравље Београд 332
9.2. Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут” 335
9.3. Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић” 337
9.4. Завод за заштиту природе Србије 339



      УВОД

Активности Секретаријата за заштиту животне средине

 Сектор за мониторинг и заштиту животне средине 

 Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима 

 Сектор за управљање заштитом животне средине

 Сектор за управљање отпадом





УВОД

77

АКТИВНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Секретаријат за заштиту животне средине врши послове заштите и унапређења 
животне средине који су у складу са законом утврђени Одлуком о Градској управи 
града Београда („Службени лист града Београда“, број  126/16, 2/17 и 36/17), као изворни 
послови, односно послови које је у овој области Република законом поверила Граду.

• Рад Секретаријата организован је у 5 сектора:

• Сектор за мониторинг и заштиту животне средине, 

• Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима, 

• Сектор за управљање заштитом животне средине,

• Сектор за правне и економске послове и послове набавки, 

• Сектор за управљање отпадом. 

У Сектору за мониторинг и заштиту животне средине обављају се студијско-
аналитички, документациони и други стручни послови који се односе на: праћење 
квалитета чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште), утицаја буке и вибрација, 
јонизујућих и нејонизујућих зрачења, односно загађујућих материја и енергије на 
животну средину, вођење и ажурирање локалног регистра извора загађивања; 
сузбијање штетних организама, превенцију и заштиту од удеса; извештавање, припрему 
и објављивање података, извештаја и информација о стању животне средине и 
спроведеним активностима, образовање у области животне средине, подизање 
свести о значају заштите животне средине и сарадњу са удружењима, успостављање 
и одржавање информационог система животне средине Београда. 

У оквиру овог сектора образована су 2 одељења: Одељење за мониторинг животне 
средине, информисање и сарадњу са удружењима и Одељење за превентивну заштиту 
животне средине.

У Сектору за стратешко планирање и управљање ресурсима обављају се студијско-
аналитички и други стручни послови који се односе на: израду планова, програма и 
пројеката у области заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса 
и добара, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије и заштите животне 
средине; израду, координацију спровођења, праћење и извештавање о напретку у 
спровођењу програма заштите животне средине и акционог плана, израду или учешће 
у изради акционих и санационих планова и пројеката, планова побољшања квалитета 
животне средине; припрему промоције и презентације планова, програма и пројеката; 
заштиту природних вредности, јавних и заштићених природних добара; успостављање, 
одржавање и коришћење података из специфичних база података од интереса за 
заштиту природе и животне средине.
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У оквиру овог сектора образована су 2 одељења: Одељење за стратешке плановe и 
међуресорну координацију, климатске промене, енергетску ефикасност и обновљиве 
изворе енергије и Одeљење за заштиту природе и пројекте заштите животне средине.

У Сектору за управљање заштитом животне средине обављају се управни, 
студијско-аналитички и други стручни послови који се односе на: праћење и примену 
закона и других прописа у области заштите природе и животне средине (ваздуха, 
воде, земљишта, управљања отпадом, хемикалијама, заштите од буке, нејонизујућих 
зрачења, процене утицаја на животну средину, интегрисаног спречавања и контроле 
загађивања, просторног планирања и изградње и др); поверене послове спровођења 
поступака утврђивања услова и мера заштите животне средине за потребе планирања и 
уређења простора и изградњу објеката, процену утицаја планова, програма и пројеката 
на животну средину, издавање интегрисаних дозвола за рад постројења и обављања 
активности, издавања дозвола за управљање отпадом, дозвола за обављање делатности 
промета нарочито опасних хемикалија и за коришћење нарочито опасних хемикалија, 
дозвола за рад стационарних извора загађивања ваздуха, као и у другим областима 
које Република повери граду Београду.

У оквиру овог сектора образована су 3 одељења: Одељење за процену утицаја планова 
и програма на животну средину, Одељење за процену утицаја пројеката на животну 
средину и Одељење за издавање дозвола.

У Сектору за правне и економске послове и послове набавки обављају се 
аналитичко-нормативни, управни, студијско-аналитички, финансијско-рачуноводствени 
и други стручни послови који се односе на: праћење и примену закона и других прописа 
у области заштите природе, природних ресурса и животне средине, буџетског система и 
финансирања локалне самоуправе, радних односа; израду прописа, управних и других 
аката; планирање, припрему и спровођење поступака јавних набавки добара, услуга 
и извођења радова; припрему, израду и извршење буџета града Београда, односно 
годишњег финансијског плана у оквиру буџетских апропријација и буџетског фонда; 
планирање, припрему и израду програма коришћења средстава буџетског фонда.

У оквиру овог сектора образована су 2 одељења: Одељење за правне послове и послове 
набавки и Одељење за економске послове.

У Сектору за управљањем отпадом врше се послови планирања и организовања 
управљања отпадом који се односе на: израду, измене и спровођење локалног плана 
управљања отпадом; подстицање, развој, организацију, израду и праћење појединачних 
програма, планова и пројеката у области управљања отпадом, превенције, поновног 
искоришћења и рециклаже отпада; уређивање, обезбеђивање, организовање и 
спровођење управљања комуналним отпадом и обезбеђивање услова за његов 
развој, као и уређивање поступака наплате услуга у области управљања комуналним, 
односно инертним и неопасним отпадом; уређење и организовање селекције и 
одвојеног сакупљања отпада, укључујући и учесталост сакупљања отпада ради 
рециклаже (папир, метал, пластика и стакло); обезбеђивање одлагање отпада у 
контејнере, канте или на други начин; предузимање мера којима се обезбеђује висок 
квалитет рециклаже; предузимање мера којима се обезбеђује и промовише или 
унапређује поновно искоришћење отпада и обезбеђивање да се отпад не меша са 
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другим врстама отпада или другим материјалима са различитим својствима; учешће 
у одређивању и припремању локација и изградњу и рад постројења за складиштење, 
третман, односно поновно искоришћење или одлагање отпада; учешће у одређивању 
и припремању локација, обезбеђивању, опремању и раду центара за сакупљање отпада 
из домаћинства који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти, 
биоразградиви и други отпад) укључујући опасан отпад из домаћинства, као и трансфер 
станица; предузимање мера за подстицање поновне употребе и припреме за поновну 
употребу производа; вођење евиденције дивљих депонија и постојећих несанитарних 
депонија и обезбеђивање њиховог уклањања, санације и рекултивације уз израду 
пројеката санације и рекултивације; вођење евиденције о прикупљеном комуналном 
отпаду; вршење надзора над обављањем комуналне делатности управљања 
комуналним отпадом; израда извештаја о реализацији локалног плана управљања 
отпадом; спровођење поступака јавних набавки из своје надлежности; информисање, 
образовање и развијање јавне свести о управљању отпадом и друге послове у области 
планирања и организовања управљања отпадом у складу са законом, Статутом града 
Београда и другим прописима.Одељење за планирање и изградњу система управљања 
комуналним отпадом, организацију примарне селекције, сакупљања и рециклаже 
отпада се налази у оквиру Сектора.

СЕКТОР ЗА МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1. Контрола квалитета животне средине у Београду

Квалитет животне средине на територији града Београда прати се кроз реализацију 
појединачних програма контроле квалитета чинилаца животне средине који се обављају 
редовним испитивањем, праћењем и контролом

• Квалитета ваздуха основних загађујућих материја, пореклом од стационарних 
извора на 21 мерном месту, као и специфичних загађујућих материја пореклом 
од издувних гасова моторних возила на 15 раскрсница,

• Квалитета речних вода Дунава, Саве, Колубаре, Топчидерске реке, 20 других 
водотока, канала и ретензија,

• Квалитета воде Савског језере, купалишта „Лидо“ и подавалских акумулација 
(Паригуз, Бела река и Дубоки поток),

• Квалитета изворске воде на 30 јавних чесама у граду и приградским насељима,

• Нивоа буке у животној средини за дан, вече и ноћ на 35 мерних места,

• Нивоа загађености земљишта у зонама изворишта, поред саобраћајница и у 
пољопривредним подручијима на 24 локација,

• Нивоа радиоактивности у животној средини (ваздух, падавине, речна вода, 
вода за пиће, земљиште, животне намирнице, сточна храна);

• Нивоа радона у стабеним објектима, школским и предсколским установама;

• Нивоа ултравиолетног зрачења на мерном месту на Ади Циганлији.
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2. Локални регистар извора загађивања

За потребе израде Локалног регистра извора загађивања извршено је евидентирање 
загађивача са територије Београда, затим је  извршено груписање у одговарајуће 
категорије  и формирана је база података у којој се налазе правна лица, која испуњавају 
услове о минималним граничним вредностима капацитета за одређену привредну 
делатност за извештавање за локалне регистре извора загађивања у складу са 
Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора 
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података, 
као и подаци о емисијама загађујућих материја у ваздух, воде и тло, као и количинама 
произведеног отпада и начину управљања отпадом.

Локални регистар извора загађивања животне средине на територији Београда 
формиран је са циљем идентификације емисија загађујућих материја, праћења промена 
у квалитету и квантитету емитованих загађујућих материја и предузимања мера заштите 
у складу са законом. Секретаријат за заштиту животне средине континуирано прикупља 
и систематизује податке о индустријским и другим субјектима чије делатности утичу 
на животну средину.

На овај начин обезбеђују се подаци о емисији загађујућих материја из малих и средњих 
предузећа на територији Града Београда, што представља основ за даљи рад и 
унапређење система у будућем периоду, јер је неопходно хронолошки пратити све 
промене, које могу допринети погоршању квалитета животне средине. Поређењем 
појединих категорија, могуће је утврдити која делатност представља најзначајнији 
извор загађујућих материја на територији Града Београда, што је веома важно и са 
аспекта предузимања одговарајућих мера, са циљем да се емисија смањи.

3. Програми сузбијања штетних организама

Ови програми реализовани су на територији  београдских општина у циљу контроле 
и регулације бројности јединки комараца, крпеља и глодара и то:

• Програм сузбијања комараца - спроводио се у три фазе:

Прва фаза – мониторинг, прогноза и контрола бројности ларви и одраслих форми 
комараца;

Друга фаза – непосредно извођење третмана сузбијања ларви и одраслих форми 
комараца, са земље и из авиона;

Трећа фаза – послови надзора над спроведеним мерама сузбијања штетних организама.

Третмани сузбијања ларви комараца обављали су се континуирано од априла до 
октобра месеца на површинама у приобаљу Саве, Дунава, Колубаре и других мањих 
водотокова, мелиорационим и трансмисионим каналима, сталним или привременим 
барама, природним капацитетима отпадних вода, шахтовима, ископинама и језерима. 
Просторни обухват терена на отвореним површинама је износио 15.000 хектара 
и 75.000 микрожаришта, која обухватају септичке јаме, језерца, бурад, канте и сл. у 
индивидуалним домаћинствима.
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Третмани сузбијања одраслих форми комараца из авиона и уређајима са земље 
обављали су се истовремено или одвојено, у зависности од обима и карактера акције, 
као и на основу мониторинга бројности одраслих форми комараца и у зависности од 
резултата мониторинга и детектовања присуства вируса грознице Западног Нила код 
домаћих сојева комараца. Третмани уређајима са земље спроведени су на површини 
до 120.000 хектара, а применом авиона на површини до 18.000 хектара. Третмани 
су спроведени на зеленим површинама, парковима, парк шумама, дрворедима, 
приобалним подручјима, речним острвима, гробљима, угроженим стамбеним зонама 
у урбаним деловима града, приградским и сеоским подручјима, колекторима и другим 
станицама београдског водовода и канализације, подстаницама даљинског система 
грејања, као и зеленим површинама у ободним деловима града.

У циљу постизања што већег степена успешности у сузбијању одраслих форми 
комараца, посебно је спроведено и сузбијање комараца у затвореном простору. Једна 
од полазећих активности је била добра комуникација са грађанима путем средстава 
јавног информисања. Комуникација је текла континуирано и двосмерно, односно 
грађани су достављали стручним службама неопходне податке о стању на терену у 
свом непосредном окружењу (појава мањих или већих водених површина, сталне или 
повремене баре, појава воде у подстаницама, подрумским просторијама, склоништима), 
али су и повратно били информисани о свим планираним и предузетим мерама и 
непосредним активностима.  

• Програм сузбијања крпеља условљен је био динамиком појављивања крпеља на 
зеленим површинама. У оквиру овог програма врше се теренска истраживања 
идентификације присуства и бројности популације крпеља, као и присутво 
узрочника Лајмске болести у популацији крпеља. Мере сузбијања крпеља 
реализоване су у складу са добијеним резултатима мониторинга и лабораторијских 
истраживања, као и хидро-метеоролошких услова, што је оправдавало спровођење 
редовних третмана на одређеним површинама током целе сезоне (април – октобар). 
Просторни обухват је извршен на површини од 8000 хектара. 

• Програм извођења систематске дератизације обухватао је мониторинг глодара и 
спровођење систематске дератизације стамбеног фонда, нехигијенских насеља, 
приобаља и неуређених или делимично уређених слободних зелених и других 
јавних површина у околини стамбених зграда на територији београдских општина.

Акција извођења систематске дератизације спроведена је у два круга, пролећни и  
јесењи. Обим активности у оквиру једног третмана обухватао је: дератизацију стамбеног 
фонда (стамбене јединице и индивидуална домаћинства) око 630.000; дератизацију 
нехигијенских насеља (око 440 хектара); дератизацију обала, приобаља река и потока, 
Аде Циганлије и Аде Хује  око 170 километара  (појас ширине 100 метара) и дератизацију 
неуређених или делимично уређених слободних зелених и других јавних површина у 
околини стамбених зграда – око 300 хектара.
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СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА

Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима је у току 2016. године, у оквиру 
утврђеног делокруга и одговорности обављао послове и предузима активности које су 
се односиле на нове, као и на наставак израде или завршетак раније започетих планова, 
програма и пројеката у области одрживог развоја и заштите животне средине, заштите 
природних вредности и ресурса, повећања енергетске ефикасности и др. Најзначајније 
активности и пројекти су следећи:

1. Реализација Стратегије пошумљавања 

Стратегија пошумљавања подручја Београда дефинисала је активности на рационалном 
коришћењу шумских ресурса, заштити биодиверзитета и подизању квалитета животне 
средине. Стратегија је, између осталог, предвидела и интеграцију мера из других 
стратешких докумената у области заштите животне средине, односно заштите природе, 
заштите вода, заштите система зелених површина града, као и развоја шумарства на 
територији Београда.

Стратегија пошумљавања подручја Београда дефинисала је активности на рационалном 
коришћењу шумских ресурса, заштити биодиверзитета и подизању квалитета животне 
средине. Стратегија је, између осталог, предвидела и интеграцију мера из других 
стратешких докумената у области заштите животне средине, односно заштите природе, 
заштите вода, заштите система зелених површина града, као и развоја шумарства на 
територији Београда.

Стручни основ за приступање изради Стратегије пошумљавања подручја Београда 
представљају резултати пројекта „Интегрална валоризација шумских ресурса Београда“, 
израђен у сарадњи са Институтом за шумарство из Београда, а којим је констатовано 
да је стање шума и шумског земљишта подручја Београда неповољно са више аспеката 
(производних, квалитативних, структурних и др) и да су функције шума редуковане 
нерационалним газдовањем у прошлости.
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Циљ Стратегије пошумљавања подручја Београда је обезбеђење стручне и научне 
основе за реализацију подизања нових засада чиме би се побољшало стање животне 
средине и развиле друге активности планског коришћења шумских ресурса. 
Истовремено је то и документациона основа коју је могуће интегрисати у просторне и 
стратешке планове вишег реда.

Скупштина града Београда, на седници одржаној 13. јуна 2011. године, на предлог 
Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, донела је 
Стратегију пошумљавања подручја Београда, као стручну основу која дефинише начине 
развоја и унапређивања шумарства на подручју Београда. 

Данас Београд има 11.365 ha зелених површина (14,6 %) укупне територије. Реч је, 
наравно, о јавним зеленим површинама. То су: паркови (385 ha), скверови и тргови 
(8 ha), зеленило дуж саобраћајница (175 ha), градске шуме и речна острва (1.800 ha), 
зелене површине у насељима (1.079 ha) и београдски дрвореди са око 67.000 стабала. 
Садашња шумовитост ширег подручја Београда карактерише изразита дефицитарност 
шумом. Од 3.244 km² укупне површине београдског региона, под шумом је 367 km², 
односно садашња шумовитост је 11,3 % у односу на оптималну од 27 %. Шумовитост 
по становнику је 0,025 ha што је такође неповољно и минимално у односу на познате 
европске нормативе 0,33 ha по становнику.

Доношење и спровођење Стратегије пошумљавања подручја Београда је од великог 
значаја не само за повећање шумовитости, већ и за очување постојећих шумских 
ресурса, њихово обнављање и одрживо коришћење, као и за укупно подизање 
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квалитета животне средине и заштиту 
биодиверзитета. Пошумљавањем се обе-
збе ђу је смањење загађености ваздуха, 
смањење нивоа буке, ефикасна заштита 
изворишта водоснабдевања, заштита 
пољо привредног и шумског земљишта, 
смањење ерозије земљи шта, побољшање 
климатских и микроклимат ских услова, 
заштита угрожених станишта и др.

Све акције пошумљавања имају вишена-
мен ску функцију, а то је: заштита од 
поплава, заштита од ерозије, ублажавање 
климатских промена, наноса ветра и 
олуја, као и естетску вредност сваког 
де ла који је предвиђен за пошумљавање.

До сада је пошумљено преко 750 хектара 
шумског земљишта са шумским садним 

материјалом у сарадњи са ЈП“Србијашуме“, ЈВП „Београдводе“ и посађено преко 100 
000 шумских садница, такође и преко 3000 дрворедних садница које красе поједине 
улице и паркове града са ЈКП „Зеленило Београд“.

Извршена је садња дрворедних садница на следећим локалитетима:

1)   Попуна постојећих дрвореда:

- У Улици проте Матеје, 

- у Милешевској улици, 

- У Сазановој улици, 

- У Улици деспота Стефана, 

- У Улици Црнотравска,

- У Булевару ослобођења,

- У Улици Јове Илића,.

2)   Садњом стабала у парковима:

- У Парку „Калемгдан

- У Парку „Панчићев парк” 

- У Парку „Дома војске”

- У Парку „Мали Ташмајдан”

- У Парку код храма Светог Саве;

- У Парку „Ћирило и Методије”

- У Парку „88 стабала”

- У Парку „Хајдук Вељков венац”
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- У Финансијском парку

- У Парку „Мањеж”

- У Парку „Ташмајдан”

- У Карађорђевом парку.

Такође и пошумљавања на следећим локалитетима:

1. Г.Ј.Кошутњачке шуме, у одељењу 43/c и 50/а( садницама багрема - мелиорације),

2. Г.Ј.Тамиш, у одељењима  24/б, 1/2 (садницама ЕАТ - подизање нових засада)

3. Г.Ј.Рит, у одељењима  31/1,47/ц-део,47/и (садницама ЕАТ- подизање нових засада)

4. Г.Ј.Дунав, у одељењима  26/2, 21/ц (садницама ЕАТ и садницама беле врбе- подизање 
нових засада)

5. Ј.Прогарска Ада, Црни Луг, Зидине,Дренска, у одељењу 4/е, 24/б (Извршена је 
прирпема терена). Како је у овим одељењима предвиђена семенска садња, а није 
извршена, молимо да се ЈП „Србијашуме” изјасни зашто није дошло до реализације 
садње.

6. Г.Ј.Липовица,  у одељењима 33/а,б,ц и 34/а,б (подизање нових засада после прореда),

7. Г.Ј. Авала,  у одељењима  24/6, 24/11,18/1 (садницама високих лишћара)

Обреновац пошумљавање

У оквиру Главног пројeкта озeлeњавања Тамнавскe улицe у Обрeновцу, као I фаза 
рeализацијe пројeкта, извршeна јe садња дрворeда у дeлу Тамнавскe улицe, од кружног 
тока до Арборeтума, укупнe дужине од 350m. У овом дeлу Тамнавскe улицe извршeна 
јe садња двостраног континуираног дрворeда врстом дрвeћа (ликвидамбар).
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Ликвидамбар јe одабран због моћнe крошњe којe у обостраној садњи формирају 
eфeктну алeју у улици, као и због својe дeкоративности која нарочито долази до изражаја 
у јeсeњeм пeриоду. Ово дрво има правилну широко пирамидалну крошњу и гранe са 
рeбрима плутe. Листови су орнамeнтални, сјајнозeлeнe бојe који у јeсeн мeњају свe 
могућe нијансe од жутe, тамноружичастe до кармин црвeнe бојe. Након вишe нeдeљног 
спeктакла боја на дугачким пeтeљкама сe појављују бодљикави плодови који остају на 
гранама током цeлe зимe и тако дају овом дрвeту посeбну дeкоративност.

Засађeно јe укупно 80 дрворeдних садница, по 40 са обe странe улицe, којe сe налазe 
на мeђусобном растојању од око 7,5m .

У пролeћe 2012. годинe подигнут јe дрворeд дуж бициклистичкe стазe који сe састојао 
од 175 садница сибирског брeста и 59 садница црвeнe шљивe.

Као послeдица поплавног таласа 2014. годинe дошло јe до сушeња (гушeња) вeликог 
броја садница, обзиром да су читавом својом висином билe у води дужe врeмe.

Овог пролeћа, ЈП ЗЖС Обрeновац јe уз помоћ ЈКП „Обрeновац” јe извршило обнову 
овог дрворeда.

Засађeно јe 137 садница сибирског брeста (Ulmus pumila), 59 садница црвeнe 
шљивe(Prunus pissardii), а сам почeтак бициклистичкe стазe јe оплeмeњeн са и 10 
садница хималајског кeдра(Cedrus deodora).

На основу пројeктног рeшeња Дрворeд у Улици Вука Караџића у Обрeновцу и Елабората 
о стању стабала дрворeда у Улици Вука Караџића, урађена је рeконструкција постојeћeг 
дрворeда са лeвe и дeснe странe улицe, од Мини Максија до раскрсницe са Улицом кнeза 
Михаила, са укупно 46 садних мeста.

Младe, школованe дрворeднe садницe црвeног храста (Qyercus borealis) сађене су са 
лeвe странe и мeчјe лeскe (Corulus colurna) са дeснe странe улицe. Висина садница чистог 
стабла јe 2,2-2,5 m.

Рeконструкција дрворeда јe урађeна са циљeм да допринeсe побољшању микро-
климатских услова и дeкоративно-eстeтском утиску простора.
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У овој фази садња јe вршeна само на мeстима гдe су стара и болeсна стабла посeчeна. 
Пањeви су вађени ручно и машински, спeцијалном бургијом. Вађeњe пањeва јe било 
изузeтно компликовано због присуства вeликог броја инсталација којe сe налазe у 
нeпосрeдној близини касeта, и на тим мeстима јe рађeно ручно вађeњe пањeва како сe 
нe би оштeтили подзeмни водови. Затим сe ручно радило на формирању садног мeста, 
садњи садница и постављању вeртикалнe заштитe.

Подизање заштитног појаса око градске комуналне депоније
Око градске комуналне депоније „Гребача”почетком децембра је подигнут  заштитни 
појас зеленила у дужини од  око 700m. Како се радило о запуштеном терену  пре 
садње се морала извршити припрема терена (чишћење терена од коровске, жбунасте 
и травнате вегетације са уклањањем корена, комуналног отпада и грубим равнањем 
терена), како би се уопште могле избушити садне јаме.  Садња садница је обављена дуж 
спољне границе депоније, у појасу са унутрашње стране ограде.

2. Пројекти енергетске ефикасности и коришћење обновљивих извора енергије

Секретаријат за заштиту животне средине реализује део средстава Буџетског фонда за 
заштиту животне средине града Београда за коришћење обновљивих извора енергије 
и енергетску ефикасност. На основу Упутства градоначелника о критеријумима за 
рангирање приоритетних пројеката у области енергетске ефикасности и обновљиних 
извора енергије и спроведеног јавног позива јавним градским предузећима за 
достављање пројеката енергетске санације објеката јавне намене чији је рад у 
надлежности Града Београда, закључени су уговори и започета реализација енергетске 
санације зграде ЈП „Градско стамбено”, као и 2 објекта ЈП „Хиподром Београд” – Нове 
управне зграде и Главне трибине. У току 2016. године завршени су радови на објекту 
Нове управне зграде ЈП „Хиподром Београд”, док се реализација пројеката на преостала 
2 објекта очекује до краја 2017. године.

Очекује се да се реализацијом пројеката остваре значајне уштеде у енергији и новцу 
потребном за грејање ових објеката.
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3. Програм гашења котларница 

Секретаријат за заштиту животне средине је 2012. године започео реализацију Програма 
гашења котларница у објектима који, користећи еколошки неповољне енергенте, 
негативно утичу на квалитет ваздуха у непосредној околини. Већини ових објеката је 
еколошка инспекција претходно забранила употребу котларница због прекорачења 
емисија штетних материја, a у неким екстремним случајевима загађења је дошло и до 
тровања деце угљен моноксидом. До сада је 13 објеката, углавном школа, прикључено 
на систем даљинског грејања и то: ОШ „Бошко Буха” ОШ „Марија Бурсаћ”, ОШ „Милан 
Ракић”, ОШ „Јован Цвијић”, Грађевинска школа, Четврта београдска гимназија, Школа за 
машинство и уметничке занате „Техноарт”, вртић Бубамара на Палилули, Богословија 
„Свети Сава”, Православни богословски факултет, Институт за биолошка истраживања 
„Синиша Станковић”, ОШ „1300 каплара“ и Медицинска школа. У току 2016. године, 
завршена је реализација гашења котларница у ОШ „1300 каплара“ и Медицинска школа. 

Секретаријат је за реализацију ових веома важних пројеката до сада издвојио око 231 
милион динара и тиме значајно допринео побољшавању квалитета ваздуха, односно 
смањењу броја најосетљивијих тачака загађења у граду. С обзиром на чињеницу да се 
показао као користан и успешан, Програм гашења котларница се наставља.

Угашена котларница у школи

4. Набавка аутобуса на електрични погон 

У сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине, ЈКП ГСП „Београд” је у 2016. 
години набавило 5 нових соло нископодних електричних аутобуса за систем јавног 
превоза. Ови аутобуси не емитују штетне материје ни угљен-диоксид који негативно 
утиче на глобално загревање и климатске промене, чиме знатно повољније утичу на 
квалитет ваздуха у Београду у односу на конвенционалне аутобусе на дизел. Ових 5 
аутобуса од септембра 2016. године саобраћају на новој линији „1 ЕКО”, дугачкој 8 km, 
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од Вуковог споменика до насеља Белвил, где су и постављени пуњачи. Период пуњења 
суперкондензатора износи од 5 до 8 минута, чиме се обезбеђује енергија за око 15 km 
вожње, што је знатно више од дужине трасе. С обзиром да су се ови аутобуси показали 
као веома добро и корисно решење, у будућности се може очекивати набавка нових 
електричних аутобуса, у циљу унапређења животне средине у сектору саобраћаја који 
има највећи негативан утицај на њу. 

Пуњење електричног аутобуса у насељу Белвил

5. Санација и ремедијација контаминиране локације на подручју топлане Нови 
Београд 

Контаминирана локација на подручју топлане Нови Београд се налази у ужој зони 
санитарне заштите водозахвата и угрожава РЕНИ бунаре значајног капацитета из којих 
се Град Београд снабдева водом за пиће (најнепосредније бунаре Р26 и Р27). Загађење 
је историјског карактера - резервоари мазута, дизела и сировог бензина су били 
погођени приликом бомбардовања 1999. године, што је утицало на загађење земљишта 
и подземних вода. Помоћу постављених пиезометара за дугорочни моноторинг 
квалитета земљишта и подземних вода дошло је до сумње у појаву загађења преко 
ремедиационих вредности што је и пријављено Републичкој инспекцији за заштиту 
животне средине, која је 2015. године донела решење којим је  наложено предузећу 
ЈКП „Београдске електране” да: 

• изврши детаљна испитивања земљишта контаминираног угљоводоницима нафтног 
порекла у зони резервоара за складиштење нафтних деривата и претакалишта 
горива на реци Сави ради утврђивања величине и степена загађења;
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• достави Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Сектору 
инспекције за заштиту животне средине, резултате детаљних испитивања, величине 
и степена загађености земљишта;

• преко стручног правног лица изради пројекат санације и/или ремедијације 
контаминиране локације, и достави га на сагласност Министарству пољопривреде 
и заштите животне средине.

Урађени Пројекат биоремедијације (in situ) добио је сагласност Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине. Пројекат биоремедијације се односи на 
30.000  m³ загађене земље и 105.000 m³ загађене воде. 

Завршетак реализације Пројекта се очекује до јула 2018. године.

6. Пројекти између Града Београда и Програма Уједињених нација за животну 
средину (UNEP): Даљинска енергија у градовима (DES) и Акцелератор ефикасности 
у зградама (BEA) 

Градоначелник Београда и UNEP су током 2016. године потписали документ о 
приступању Града Београда компатибилним пројектима ВЕА и DES, који се реализују 
у више градова у свету. Београд је један од 4 града у свету који за пројекат DES имају 
статус града шампиона "Champion City", што подразумева дубински приступ и шири 
спектар активности у трајању од 3 године. Дубински приступ, тзв. "deep dive" Београд 
је као један од 6 градова, обезбедио и за пројекат ВЕА, који ће трајати око годину дана 
и у чијој реализацији учествује и Светски институт за ресурсе (WRI). Заправо, Београд 
је једини град на свету који реализује оба пројекта са наведеним статусима што Граду 
даје изузетне могућности. Оба пројекта су део јединствене иницијативе УН - Одржива 
енергија за све (SE4ALL) чији су циљеви дуплирање удела обновљивих извора и 
енергетске ефикасности на глобалном нивоу.

Циљеви DES пројекта обухватају употребу обновљивих извора енергије, модернизацију 
производних и дистрибутивних капацитета у систему даљинског грејања, енергетску 
ефикасност у зградама, систем наплате топлотне енергије, интегрисање урбанистичких 
планова, политика и инвестиција у системе даљинске енергије, проширење система 
даљинске енергије у градовима, креирање амбијента који фаворизује улагања у системе 
даљинске енергије и пресликавање пројеката на домаћем и међународном нивоу.

Пројекат на крају треба да донесе План инвестиција у систему даљинског грејања, уз 
израду 1-2 конкретне студије изводљивости пројеката употребе обновљивих извора 
енергије или других пројеката чији је циљ унапређење енергетске ефикасности у 
систему даљинског грејања у Београду.

Циљ пројекта ВЕА је убрзање енергетске ефикасности у зградама, што представља 
заиста велику потребу Београда. Приступањем Пројекту, Град Београд се обавезао да 
ће радити на следећим активностима:

• дефинисању политике енергетске ефикасности у зградама и одговарајућих циљева 
које би требало достићи,
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• реализацији једног демонстрационог пројекта и његових циљева и 

• праћењу извршења зацртане политике и постављених циљева.

Као партнери или заинтересоване стране на Пројекту укључени су представници 
министарстава, амбасада, међународних финансијских, банкарских и консултантских 
институција, градских секретаријата и јавних предузећа, градова, факултета и других 
научних установа, произвођача и дистрибутера опреме, инвеститора, великих 
потрошача енергије, скупштина станара, невладиних организација и медија. 

На Радионици одржаној 31.10.2016. године у Скупштини града Београда, у присуству 
градоначелника града Београда, званично је означен почетак оба пројекта. Након тога, 
формиране су координационе групе и одређене кључне особе испред града Београда 
за реализацију Пројеката, које треба да координирају активности у наредне две године.

7. Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда” 

Капитални документ у области управљања и унапређења зелених градских површина. 
План генералне регулације система зелених површина Београда започет у 2012. години 
сагласно Одлуци о изради плана („Службени лист града Београда”, број 57/09), закону 
којим се уређује планирање и изградња и другим прописима за израду ове врсте 
документације. Концепт плана је урађен и достављен Секретаријату децембра 2012. 
године. Нацрт плана је урађен током 2013. године и предат Секретаријату за урбанизам 
ради добијања сагласности и спровођења даље процедуре усвајања. Концепт Плана 
рађен је паралелно са израдом Генералног урбанистичког плана Београда и Планова 
генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе - град 
Београд, што је подразумевало усклађивање одговарајућих планских решења.

8. Успостављање катастра зелених површина Београда – ГИС 

Наставак пројекта започетог 2009. године са циљем успостављања регистра атрибута 
зеленила, у просторном и у функционалном смислу. Израдом овог пројекта обезбеђује 
се свеобухватни географски информациони систем о зеленим површинама града 
Београда, који ће интегрисати податке о зеленим површинама града Београда за 
потребе даљег планирања, изградње и развоја зелених површина, као и за потребе 
управљања зеленим површинама, односно њихово коришћење, одржавање и заштиту, 
а те податке учинити доступним разним корисницима. 

Израда овог информационог система је императив одрживог развоја града. До сада 
су реализоване активности израде софтверског модула ГИС-а зелених површина, 
прикупљање просторних података за одређене јединице одржавања градских општина. 
Систем је у тест фази употребе, а прикупљање атрибутских података за зелене површине 
и јединице одржавања се наставља. 
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9. Ревитализација Топчидерске реке биолошким системима за пречишћавање 
загађених вода 

Основни циљ Пројеката је да се понуди еколошки прихватљиво, ефикасно и економски 
исплативо решење за третман и ревитализацију загађених урбаних речних токова. 
У складу са испуњењем овог циља на обали Топчидерске реке у оквиру расадника 
Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” Београд, ШГ „Београд”, 
постављено је пилот постројење за пречишћавање загађених вода. Биолошки систем 
за ревитализацију Топчидерске реке има карактер привременог објекта и поставља 
се у сврху истраживања и мерења, а у циљу израде Модела биолошких система који 
би се у будућности користили за пречишћавање воде и на другим рекама, каналима, 
барама и језерима.

Резултати истраживања су показали да је предложени Систем плутајућих острва 
технологија која, уз очување и одрживост природних ресурса омогућава достизање 
еколошког оптимума, а с обзиром да не изискује висока инвестициона улагања, у дужем 
временском периоду омогућава квантитативне и квалитативне економске, социјалне 
и друге ефекте, па је и економски прихватљива. Закључено је да имплементација ове 
технологије у пракси може да обезбеди пречишћавање отпадних и загађених вода на 
основу природних процеса без употребе различитих хемијских материја и додатних 
извора енергије.  Овај трогодишњи пројекат, чија реализација је почела 2014. године је 
реализован у сарадњи са  Институтом за шумарство из Београда.

10. Морфолошко - анатомске и физиолошке промене на дрвенастим врстама у 
парковима Београда као индикатор стања животне средине 

Циљ пројекта је сагледавање стања одабраних зелених површина – паркова. 
Анализирана је адаптивност дрвенастих врста и фактора који узрокују  морфо - 
анатомске, физиолошке и друге промене, које карактеришу њихово здравствено стање 
и свеукупну виталност. Као објекат истраживања одабрано је пет паркова на подручју 
Београда, који се налазе у условима различитог степена загађености. На основу анализе 
свих добијених резултата извршена је валоризација паркова и врста. Валоризација 
паркова је показала да се паркови мање или више разликују по успешности развоја 
посебно по врстама. Образац варирања се разликовао и између вегетацијских сезона 
што је резултат промена климатских фактора спечифичних за сваку од анализираних 
година. Сви наведени фактори утицаја делују синергистички, односно заједно, у неким 
периодима са преовлађујућим утицајем једних или других фактора. Из тога следи 
закључак о комплексности анализираних, како узрочника, тако и последица њиховог 
деловања на вегетацију. 

Такође, као закључак треба истаћи и да је у анализираним парковима, поред 
евидентногнегативног утицаја загађености средине, значајан позитиван утицај на опште 
стање стабала, па и на њихову виталност и декоративност, имао свакако интензитет 
неге који се пружа дрвенастим врстама. 
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На основу наведених резултата истраживања дат је предлог повећање учешћа виталних 
– боље адаптираних врста и смањења учешћа невиталних - слабије адаптираних врста. 
Такође предлажу се и интегралне мере заштите које подразумевају минимизирање 
употребе пестицида применом дијагнозно-прогнозних мера и примену биолошких 
мера борбе. Овај трогодишњи пројекат, чија реализација је почела 2014. године је 
реализован у сарадњи са  Институтом за шумарство из Београда.

11. Заштита и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста Великог 
ратног острва  

Пројекат има за циљ дугорочно очување и унапређење еколошке адаптабилности и 
еволутивног потенцијала популација ретких и угрожених врста дрвећа на Великом 
ратном острву, као и постављање основа за контролисану производњу селекционисаног 
садног материјала, у циљу проширења површине под генетичким ресурсима ових врста. 
За остварење ове визије, прописане су адекватне мере in situ и ex situ конзервације, 
примерене карактеристикама и потенцијалима најугроженијих врста, првенствено 
црне тополе и веза.

Црна топола (Populus nigra L) представља једну од најзначајнијих пионирских врста 
дрвећа плавних екосистема, која је, са еколошког и делимично газдинског аспекта, у 
последњих неколико деценија била потпуно маргинализована. Према РЕФОРГЕН бази о 
шумским генетичким ресурсима, црна топола је сврстана у категорију угрожених врста 
на подручју читаве Европе. У Србији је сачуван мали део природних састојина црне 
тополе. Непрестаним људским захватима у оквиру природних станишта црне тополе, 
величина њеног ареала је сведена на појединачне, међусобно одвојене површине, 
што је случај и са природном популацијом на Великом ратном острву. Са учешћем 
у запремини од 5,4% (2.458,7 m³) и запреминском прирасту од 7,0% (54,2 m³), црна 
топола на подручју Великог ратног острва спада у групу ретких и угрожених врста 
(2008). Активности у правцу конзервације и усмереног коришћења генофонда црне 
тополе на подручју Великог ратног острва, обухватиле су: процену бројности, стања и 
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степена угрожености и варијабилности популације црне тополе на подручју Великог 
ратног острва. Рекогностицирањем терена, евидентирано је шест група стабала црне 
тополе и 843 појединачна стабла. У оквиру ових шест група стабала, евидентирано је 
64 стабла, укупно 907 евидентираних стабала црне тополе (заједно са 843 појединачна 
стабла). Процењено стање популације црне тополе указује на постојање генофонда 
задовољавајућег степена варијабилности, квалитета и здравственог стања, који 
је угрожрен експанзијом инвазивних врста, које онемогућавају њено природно 
обнављање. На основу спроведених истраживања, приступило се дефинисању 
стратегије конзервације и усмереног коришћења расположивог генофонда црне 
тополе на подручју Великог ратног острва, којом су прописане адекватне мере in situ 
и ex situ конзервације. Дефинисана су три конзервациона станишта, укупне површине 
56,99 ha (конзервационо станиште А површине 7,90 ha; конзервационо станиште B 
површине 7,84 ha и конзервационо станиште C површине 21,25 ha) и идентификоване 
нове потенцијалне површине погодне за природно подмлађивање, укупне површине 
16,50 ha. Ex situ конзервација црне тополе спроведена је оснивањем: клонског архива 
у расаднику Мишљеновац, чиме је постављена основа за контролисану производњу 
квалификованог репродуктивног материјала и проширење површине под генетичким 
ресурсима ове врсте; теста потомства у расаднику, у коме је тестиран генетски 
потенцијал материнских стабала, као и пољске банке гена на подручју Великог 
ратног острва, чиме је повећана бројност ове врсте и створена полазна основа за 
производњу садног материјала од аутохтоних генотипова.   Вез (Ulmus laevis Pall) је 
некада био чест представник плавних шума у долинама великих река широм Европе, 
а данас се, услед деловања различитих фактора, сматра угроженом врстом у многим 
европским земљама, као и у Србији. Популацију веза на Великом ратном острву 
чини 89 стабала. Стабла су распоређена у групе, које су углавном сконцентрисане у 
средишњем делу острва. Имајући у виду величину популације, просторни распоред 
стабала, угроженост болестима и штеточинама, као и немогућност природног 
обнављања, опстанак веза на овом подручју није одржив без одређених интервенција 
и додатних активности. На основу прикупљених података, расположивог знања о 
биоеколошким карактеристикама, гајењу и газдовању овом врстом, дефинисана је 
стратегија конзервације и усмереног коришћења постојећег генофонда.  Формирана 
су два конзервациона станишта, А и В, којима су обухваћена сва стабла веза. Еx situ  
конзервација обављена је оснивањем теста потомста у расаднику и серије пилот 
објеката (генеративних тестова потомства) на територији Великог ратног острва 
(укупно четири, закључно са 2016. годином). За њихово оснивање, семе је сакупљено 
са селекционисаних материнских стабала, чиме је обухваћен значајан део расположивог 
генофонда. Процена варијабилности веза обављена је на нивоу материнских стабала и 
линија полусродника, применом морфолошких и молекуларних маркера. Спроведене 
активности довеле су до повећања популације веза са 89 стабала на преко 2500 стабала, 
чиме је распложови генофонд сачуван и створена је основа за његово даље усмерено 
коришћење. Сачуване и обновљене популације ретких и угрожених врста на Великом 
ратном острву представљају важан прилог у очувању сложених екосистема плавних 
шума. У циљу њиховог опстанка, треба наставити са заштитом и усмереним коришћењем 
расположивог генофонда, као и уношењем оних врста дрвећа чије је ово станиште, 
попут храста лужњака и пољског јасена. Овај трогодишњи пројекат, чија реализација је 
почела 2014. године је реализован у сарадњи са  Шумарским факултетом из Београда.
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12. Утицај индустријских постројења на потенцијалну контаминацију  животне 
средине руралних насеља града Београда 

Пројекат има циљ да се измере, процене и да основ за смањење ризика гајења култура 
за исхрану људи и животиња на земљиштима у непосредном окружењу индустријских 
постројења, депонија индустријског и комуналног отпада на територији општина 
Палилула, Обреновац, Лазаревац и Гроцка. Наведеним пројектом би се добила 
процена ризика акумулације тешких метала, радионуклида и органских полутаната, 
пре свега очекиваних полиароматичних угљоводоника и полихлорованих бифенила, 
по здравље становништва које конзумира ту храну. Планира се узимање и анализа 
400 узорака земљишта на 6 одабраних локација. Oчeкивaни рeзултaти прojeктa 
су дa сe дoбиjу систeмaтизoвaни пoдaци o квaлитeту живoтнe срeдинe у рубним 
дeлoвимa грaдa Бeoгрaдa гдe сe у oкoлини вeликих индустриjских пoстрojeњa oдвиja 
интeнзивнa пoљoприврeднa прoизвoдњa; дa сe нaпрaви систeм aдeквaтних индикaтoрa 
зa мoнитoринг; дa сe унaпрeди рaзумeвaњe улoгe пoлутaнaтa из индустриjских и 
кoмунaлних пoстрojeњa у прoизвoдњи биљaкa и живoтињa зa људску исхрaну; и дa 
прoизвoђaчи хрaнe примeнe прeпoручeнe мeрe у прoизвoдњи.

Овај трогодишњи пројекат, чија реализација је почела 2016. године је реализован у 
сарадњи са Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“, Београд

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор за управљање заштитом животне средине је, у извештајном периоду, обављао 
поверене послове спровођења поступака утврђивања услова и мера заштите животне 
средине, процене утицаја планова, програма и пројеката на животну средину, издавања 
дозвола, сагласности и других аката. То су:

• Послови утврђивања услова и мера заштите животне средине у просторним 
и урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора и изградњу 
објеката и постројења извршени су доношењем решења на основу анализе захтева, 
постојећег стања и намене простора, као и сагледавања могућих утицаја планираних 
садржаја на простор дефинисан границама плана и његово окружење.

• Послови утврђивања мера и услова заштите животне средине, правила уређења 
и грађења у поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем, 
извршени су доношењем решења на основу анализе достављене документације, 
планског документа вишег реда, елабората, студија, прописа и остале расположиве 
документације.

• Послови давања сагласности на стратешку процену утицаја на животну средину 
планова и програма извршени су кроз претходно давање мишљења о потреби 
израде стратешке процене утицаја на животну средину, мишљења на предлоге о 
приступању, односно неприступању стратешкој процени, као и анализи извештаја 
о стратешкој процени, простора обухваћеног планом, постојећег стања и могућим 
значајним утицајима планираних садржаја, оцени предложених мера и услова 
заштите животне средине и доношењем решења о давању сагласности на стратешку 
процену.
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• Послови анализе урбанистичких докумената, учешће у раду Комисије за планове 
Скупштине града Београда и остваривање сарадње са субјектима релевантним за 
припрему планова континуирано су вршени према захтевима надлежних органа.

• Послови процене утицаја одређених јавних и приватних пројеката на животну 
средину реализовани су у области индустрије, енергетике, саобраћаја и 
телекомуникација, пољопривреде, управљања отпадом и комуналних делатности, 
кроз решавање у управним предметима по захтеву правних и физичких лица и 
спровођење поступка процене утицаја нових и изведених пројеката на животну 
средину, као и вођење Јавне књиге о спроведеним поступцима процене утицаја.

• Послови издавања дозвола реализовани су по захтевима правних лица израдом 
и доношењем управних и других аката у спроведеним поступцима одлучивања о 
поднетим захтевима за издавање: (1) интегрисаних дозвола за рад постројења и 
обављање активности нових и усклађивање рада постојећих постројења, (2) дозвола 
за управљање отпадом, мишљења у поступку издавања дозвола за управљање 
отпадом из оквира надлежности министарства, одобрења локације за рад мобилног 
постројења за управљање отпадом (3) дозвола за обављање делатности промета 
нарочито опасних хемикалија. Такође, реализовани су и послови (4) успостављања 
и вођења регистра издатих дозвола за управљање отпадом, одобрења за локацију 
за рад мобилног постројења за управљање отпадом, издатих мишљења о захтевима 
за издавање дозволе за управљање отпадом у оквиру надлежности министарства, 
издатих дозвола за промет нарочито опасних хемикалија, (5) вођења евиденције 
о обавештењима о кретању опасног отпада на територији града Београда, као и 
евиденције о обавештењима о раду мобилних постројења за управљање отпадом 
на територији града Београда.

• Документациони, стручно-оперативни, евиденциони и други канцеларијски 
и административни послови обављани су у свему у складу са прописима о 
канцеларијском пословању органадржавне управе.

Током 2016. године, укупно је у Сектору за управљање заштитом животне средине, 
разматрано 483 управна предмета и 361 вануправних предмета, разматрано је и 
израђено више од 100 процедуралних аката, извештаја, обавештења, одговора, дописа 
и осталих активности

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Град Београд је послове у вези са управљањем отпадом поверио Секретаријату 
за заштиту животне средине, и у оквиру Секретаријата формирано је Одељење за 
планирање и организацију управљања отпадом.

Одељењу за планирање и организацију управљања отпадом поверени су послови који 
се односе на прикупљање и обраду података, руковођење и координацију послова на 
изради локалног плана и појединачних програма управљања отпадом, као и изградњу 
постројења за управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом. 
Велики подстицај развијању и успостављању системске рецилаже, развијању јавне 
свести о управљању отпадом и искоришћењу отпада у енергетске или друге сврхе 
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извршен је кроз разне појединачне програме и активности. Учешћем у одређивању 
локација за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или одлагање отпада 
на територији града, укључујући и локације за трансфер станице, праћењем развоја и 
примене нових технологија за третман отпада и тржишта рециклабилних материјала, 
успостављањем и вођењем регистра физичких лица, односно индивидуалних 
сакупљача разврстаног неопасног отпада успостављао се модел интегралног система 
управљања отпадом.

У складу са Законом о управљању отпадом, Секретаријат за заштиту животне средине 
израдио је Локални план управљања отпадом града Београда за период од 2011-2020. 
године, који је усвојила Скупштина града Београда 2011. године. 

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда („Службени 
лист града Београда“ број 8/13-пречишћен текст, 9/13-испр.) у оквиру Секретаријата 
за заштиту животне средине формиран је Сектор за управљање отпадом. Сектор 
за управљање отпадом је оквиру утврђеног делокруга и одговорности обављао 
студијско-аналитичке, управно-надзорне, правне и друге стручне послове који 
се односе на спровођење локалног плана управљања отпадом, уређивање, 
обезбеђивање, организовање и спровођење управљања комуналним, инертним и 
неопасним отпадом, као и уређивање поступака наплате услуга у области управљања 
комуналним, односно инертним и неопасним отпадом, чиме је обједињено  вршење 
послова управљања отпадом града Београда у једној организационој јединици.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи („Службени лист града 
Београда” број 8/13-пречишћен текст, 9/13-исправка, 61/13, 15/14 и 34/14) у оквиру 
Секретаријата за заштиту животне средине формирана је Дирекција за управљање 
отпадом, којој су поверени послови планирања и организовања управљања 
комуналним, односно инертним и неопасним отпадом.

Од формирања, Дирекција за управљање отпадом преузела је све обавезе у вези 
са спровођењем Локалног плана за управљање отпадом града Београда 2011-2020, 
а које се односе на обезбеђивање услова за планирање и изградњу интегралног 
система управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом. Израдом 
и праћењем појединачних програма, планова и пројеката у области управљања 
отпадом, информисањем, образовањем и развијањем јавне свести постиже се већи 
степен рецклаже и искоришћености отпада као значајног ресурса за добијање 
различитих врста енергије (топлотна, електрична), као и за добијање разних сировина 
поновним искоришћењем.  Предузимањем разних мера, подстицањем и развојем 
планова и пројеката у обасти управљања отпадом, уређивањем организације 
примарне селекције, сакупљања и рециклаже, као и уређивањем, обезбеђивањем, 
организовањем и спровођењем управљања комуналним, односно инертним и 
неопасним отпадом, успоставља се ефикаснији и функционалнији систем управљања 
отпадом. Успостављањем системског праћења стања и вођењем евиденције дивљих 
и несанитарних депонија, као и обезбеђивањем њиховог уклањања, санације и 
рекултивације, опремањем за рад центара за сакупљање отпада из домаћинства, као 
и учешћем у одређивању и припремању локација за изградњу и рад постројења за 
складиштење, третман, односно поновно искорићење и одлагање отпада, Дирекција 
за управљање отпадом интегрисала је овај систем управљања отпадом у једну целину, 



28

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

руководећи се највишим критеријумима у избору решења, као и достизањем највиших 
стандарда у овој области. Изменама Одлуке о градској управи 2017. године укинута је 
Дирекција за управљање отпадом и формиран Сектор за управљање отпадом који је 
преузео обавезе и надлежности Дирекције.

Као најзначајнији пројекти и предузете активности у области управљања отпадом, 
могу се издвојити следеће:

Реализација пројекта јавно-приватног партнерства града Београда за пружање 
услуга третмана и одлагања комуналног отпада – основни циљ пројекта је 
унапређење система управљања отпадом града Београда и обухвата третман и 
одлагање комуналног отпада, као и третман и одлагање грађевинског отпада, 
уз санацију и затварање постојеће комуналне  депоније у Винчи и искоришћење 
депонијског гаса, изградњу нове санитарне депоније на истој локацији, изградњу 
постројења за третман и производњу електричне и топлотне енергије из отпада. 
У циљу реализације пројекта, спроведен је поступак јавне набавке применом 
конкурентног дијалога. Одлука о признавању квалификација донета је у 2015. години, 
и са кандидатима којима је призната квалификација, водио се дијалог у три рунде, 
током 2016. године. По окончању фазе дијалога, град Београд је 26. маја 2017. године 
објавио позив за подоношење коначних понуда, чије отварање је обављено 13. јула 
2017 године. Изабран је приватни партнер града Београда и 29.08.2017. године донета 
Одлука о додели уговора, након чега је 29.09.2017. године, са приватним партнером 
закључен уговор о јавно-приватном партнерству. У току је реализација уговора, који 
је закључен на период од 25 година. 

Саветодавне финансијске услуге – Градоначелник града Београда је закључио 
уговор о пружању саветодавних финансијских услуга са Међународном  финансијском  
корпорацијом (Interantional finance corporation - IFC) чланицом групације Светске 
банке (World Bank Group), Г бр. 4-4488/14 од 25. новембра 2014. године и доставио га 
Секретаријату за заштиту животне средине на даљу надлежност, чија реализација је 
настављена и у 2017. години. Пружање саветодавних финансијских услуга  обухавата 
израду тендерске документације, предлог решења јавно-приватног партнерства, 
израду нацрта уговора као и остале активности у вези са реализацијом јавно-
приватног партнерства у складу са Законом о јавно-приватном партнерству и 
концесијама („Службени гласник РС”, број 88/11) и Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/16).

Изградња и опремање три рецикажна центра на територији града Београда чија 
је намена прикупљање и разврставање рециклабилног и посебних токова отпада. 
Секретаријат је у току 2016 године изградио и опремио прва 3 рециклажна центра и 
обезбедио средства за опремање још 3 у току 2017. године, а ЈКП „Градска чистоћа” 
спроводи поступак јавне набавке који ће бити покренут након завршетка израде 
пројектне документације.
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Набавка опреме и механизације за управљање отпадом – Секретаријат је 
обезбедио средства за набавку опреме и механизације за потребе ЈКП „Градска 
чистоћа“, која спроводи поступке јавне набавке и то:

• набавка десет аброл кипера, 

• набавка два специјална комунална возила са бочним утоваром.

• набавка 202 подземна контејнера за потребе рецикаже, 

• набавка 27800 комада пластичних канти запремине 240 l.

Израда студије оправданости са идејним пројектом изградње терминала 
за отпадне материје са пловила на подручју Београда – циљ израде студије је 
обезбеђивање услова за изградњу постројења које ће преузимати комунални отпад 
са бродова и других међународних и домаћих пловила, која плове Дунавом, те тако 
постоји опасност да отпад који се генерише на бродовима који пролазе кроз Србију, 
заврши неконтролисано одложен на површинама на којима није дозвољено одлагање 
отпада. Студија је завршена и следи усклађивање планских документа пре избора 
начина финансирања и приступања изградњи терминала.

Санација одлагалишта отпада на територији града Београда – Секретаријат је 
обезбедио средства  за уклањање такозваних дивљих депонија, које се формирају 
на бројним локацијама на територији града Београда, од стране несавесних лица, 
и као такве представљају велики еколошки проблем. Санацију оваквих неуређених 
одлагалишта отпада врши ЈКП „Градска чистоћа”, која има искључиво право обављања 
комуналне делатности управљања комуналним отпадом, са којом Секретаријат има 
закључен уговор. 

Наставак спровођења поступка експропријације земљишта на територији 
општине Гроцка ради проширења комплекса који обухвата депонија Винча, у 
циљу изградње центра за управљање отпадом. 

Израда Пројекта и извођење радова на санацији клизишта на депонији у 
Винчи, у циљу санације проблема насталог услед појаве клизишта које је угрозило 
стабилност депоније и безбедност људи и довело до значајне претње за животну 
средину. Завршетак израде Пројекта се очекује у другој половини 2017. године када 
ће се на основу добијених параметара спровести набавка од стране ЈКП „Градска 
чистоћа” за извођење самих радова на санацији.



Фото: Теодора Јовановић



БЕОГРА Д У БРОЈК АМА

Демографске карактеристике Београда

Природне карактеристике и ресурси

Клима и климатске промене

Пољопривредно и шумско земљиште, минералне сировине и водни ресурси

Историјске карактеристике
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ДЕМОГРАФСКЕ К АРАК ТЕРИС ТИКЕ БЕОГРА Д А

Подручје града Београда је административно подељено на 17 градских општина: 
Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови 
Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац, Сопот, Стари град, Сурчин и 
Чукарица. Најмања општина у саставу града Београда је Врачар, са површином од 3 
кm2, док је највећа опшина Палилула, 447 кm2. Највише становника живи на општини 
Нови Београд, док најмање становника живи у општини Барајево. Београд је и најмањи 
регион у Републици Србији, обухвата 3.222 km²  и у њему живи 1.639.121 становника.

Град Београд Насеље Београд

Укупно (ha) 322.268 35.995

Острва (ha) 541 541

Делови Саве и Дунава (ha) 2.225 2.225

Град Београд, као главни град Републике Србије, представља центар државне 
администрације, као и већег броја међународних институција. Велики привредни 
потенцијал града чине одличан геостратешки положај, на две европске реке, 
где се укрштају два од десет европских коридора (VII и X са краком XI). Велика 
предност града је и постојање развијене, функционалне мреже објеката социјалне 
и техничке инфраструктуре, значајни потенцијали грађевинског земљишта и 
пословног простора за развој секундарних и терцијарних делатности, квалитетна 
логистика квартарног и информатичког сектора, као и финансијски капацитети и 
мрежа институција из готово свих области. Град Београд има највећу концентрацију 
научних, стручних, интелектуалних, културних и сервисних капацитета у земљи, са 
развијеном инфраструктуром и потенцијалима у области информационих технологија, 
комуникација и високоакумулативних и креативних индустрија, услуга и јавних служби. 

Обим градског атара:

Гранични округ Границе, km

У К У П Н О 427

Сремски 81

Средње - Банатски 8

Јужно - Банатски 73

Подунавски 62

Шумадијски 76

Колубарски 120

Mačvanski 7
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Површина:  

  Град Београд, ha Насеље Београд, ha

У К У П Н О 322692 39181

Острва   541

Делови Саве и Дунава   2225

Градске општине

Барајево 21312 -

Вождовац 14831 3218

Врачар 292 292

Гроцка 28922 -

Звездара 3163 3163

Земун 15030 10324

Лазаревац 38354 -

Младеновац 33905 -

Нови Београд 4078 4078

Обреновац 41104 -

Палилула 45127 7034

Раковица 3080 3080

Савски венац 1395 1395

Сопот 27066 -

Стари град 538 538

Сурчин 28848 -

Чукарица 15648 6259

Географске координате Београда:

Положај крајњих тачака-општина Северна географска 
ширина

Источна географска 
дужина

Север - Палилула 45°06’ 20°23’

Југ - Лазаревац 44°16’ 20°18’

Исток -Младеновац 44°27’ 20°52’

Запад - Обреновац 44°38’ 19°59’

Метеоролошка опсерваторија, Булевар 
ослобођења 8,Савски венац 44°48’ 20°28’
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Надморска висина:

Мерна тачка Надморска висина (m)

Град Београд

Највиша тачка - Космај 628

Најнижа тачка - Гроцка 71

Насеље Београд 

Највиша тачка – Опсерваторија „Звездара“ 248.6

Најнижа тачка – Спортски центар „25. мај“ 75.3

Метеоролошка опсерваторија, Булевар ослобођења 8 132

Калемегдан 125.5

Теразије 117

Трг Славија 117
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ПРИРОДНЕ К АРАК ТЕРИС ТИКЕ И РЕС УРСИ

Подручје Београда, у геоморфолошком погледу, је веома сложено. Северно од Саве и 
Дунава простиру се равничарски терени где се у морфолошком смислу, у северном делу 
терена, истиче Земунски лесни плато са котама од 80 до 105 mnv, док се у београдском 
побрђу истичу врхови Авале (511 mnv) и Космаја (628 mnv). Најнижи делови терена 
(70-73 mnv) испресецани каналима за наводњавање и одвођење сувишних вода, 
представљају алувијалне равни Саве и Дунава (Макиш, Посавина, Панчевачки рит). 

На теритирији Београда заступљене су следеће основне геолошко-геоморфолошке 
категорије терена:

• Нискоравничарски терени флувијалног генетског типа;

• Еолске и еолско-акватичне заравни јужног Срема;

• Терени неогеног побрђа;

• Брдски и брдско-планински терени и 

• Геотехногени терени, односно терени формирани антропогеном делатношћу.

Слика 1. Карта категоризације терена према геолошко-геоморфолошким  
каракте ристикама
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Према геолошко-геоморфолошким карактеристикама на подручју Београда издвајају 
се следеће геопросторне целине:

• Алувијална зараван Панчевачког рита; 

• Лесна и лесоидна зараван јужног Срема;

• Алувијална зараван јужног Срема;

• Алувијална зараван Макиша и Аде Циганлије;

• Алувијална зараван Посаво – Тамнаве и доњег тока Колубаре; 

• Алувијална зараван у долини средњег тока Колубаре и доњег тока Тамнаве;

• Језерска површ Посаво – Тамнаве; 

• Побрђе и заравни у непосредном сливу Дунава;

• Побрђе у непосредном сливу Саве;

• геотехнички терени, тј. терени формирани антропогеном делатношћу.

• Неогено побрђе и брдско подручје са заравнима у сливу Колубаре; 

• Неогено побрђе и зараван у сливу реке Раље;

• Неогено побрђе и зараван у сливу реке Луг; 

• Брдско и брдско-планинско подручје северне Шумадије;

• Брдско-планинско подручје Космаја; 

• Брдско-планинско подручје у сливу Пештана и Оњега;

У оквиру административног подручја Београда вегетација се сагледава преко 
функционално-еколошких јединица, односно биома (биом саржи карактеристике 
предела у географском смислу, вегетацијске особености и специфичности фауне).

Издвајају се три биома. На северу је то биом степа и шумо-степа. 

Дуж водених токова је биом јужноевропских листопадних шума водоплавног и 
низијског типа.

На југу је биом субмедитеранских шума са храстом сладуном и цером.

Приликом формирања карактера предела утицај човека је значајан, понекад пресудан. 
Три главне димензије дефинишу тај утицај:

• коришћење и управљање земљиштем;  

• карактер насеља и објеката;

• шуме и тип поља (њива, ораница, ливада)
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Промене природних предела Београда трају вековима. Природна средина је јако 
измењена, деградирана, а неки од видова деградације су:

• разарање површинског слоја земљишта, местимично и до знатне дубине, 
ради експлоатације руде и грађевинског материјала;

• уништавање аутохтоне вегетације, посебно шумског покривача;

• поремећај режима вода;

• загађење водотокова; 

• загађење ваздуха; 

• поремећај земљишта услед изградње.
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К ЛИМА И К ЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

Република Србија је једна од земаља за коју се сматра да ће бити знатно погођена 
глобалним климатским променама. Процене у блажој варијанти, према сценарију SRES 
B2 за наше подручје до краја овог века, предвиђају да повећање годишње температуре 
ваздуха може бити до чак 4° C. Према истом сценарију, нека подручја Републике Србије 
ће током лета имати за 20% мање падавина. У најнеповољнијој варијанти, износ 
смањења летњих падавина може премашити 50% садашњих нормала.

Београд карактерише умерено континентална клима, са израженим разликама између 
средњих годишњих температура у летњем и зимском периоду. Поред тога, топографске 
и морфолшке карактеристике сврставају Београд у „кошавско” подручје. Лета су топла 
и температуре преко 30° C уобичајено трају у просеку 31 дан годишње, а температуре 
преко 25° C трају просечно 95 дана. Зиме су хладне и снежне са просечно 21 даном 
годишње испод 0° C.

Град Београд значајно доприноси ефектима који проузрокују климатске промене, али 
и трпи последице климатских промена. Због високог нивоа урбанизације, раста удела 
изграђених површина, емисије гасова са ефектом стаклене баште, као и све већих 
површина непропусних подлога, климатске промене постају све уочљивије и за обичне 
грађане утичући на квалитет живота. Поплаве које су задесиле велику територију 
Београда у мају 2014. године, најбољи су доказ озбиљности утицаја и последица које 
климатске промене могу да проузрокују на животну средину и економију града.

Опасност од ефеката климатских промена у Београду обухвата:

• пораст летњих температура са повећаним ризицима топлотних таласа, како у 
погледу њиховог трајања, тако и у погледу достигнуте екстремне температуре;

• повећан ризик од интензивних падавина које могу довести до поплава;

• повећану вероватноћу сушних периода.

Истраживања трендова температуре и падавина у Београду и индикатора промене 
екстрема у Републици Србији за период 1888 – 2006. несумњиво показују да су 
климатске промене већ присутне. У погледу утицаја климатских промена, Београд у 
односу на околину карактерише, пре свега, пораст минималних температура, што је 
карактеристично за висок ниво урбанизације и антропогено загревање. Апсолутни 
минимум за тридесетогодишњи период у Београду (-21,9 °C, 1961 – 1990, период 
последње стандардне климатолошке нормале) је чак 5,4 °C изнад највишег минимума 
у окружењу. У односу на мање градове у окружењу (Панчево, Сремска Митровица, 
Шабац, Ваљево, Смедеревска Паланка, Зрењанин, Вршац, Бела Црква и Велико 
Градиште) Београд има вишу средњу годишњу температуру за 0,4 до 1,0 °C (период: 
1961-1990). Због свега наведеног, Београд показује све карактеристике урбаног острва 
топлоте. Иако је београдско острво топлоте настало са настанком града, јаче је постало 
изражено тек почетком XX века (0,4 °C), а током следећих пет-шест деценија бележи 
брз пораст интензитета (до 0,9 °C). Ово се поклапа са периодом раста броја становника 
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и развоја градских делатности, пре свега индустрије. Током једне године, интензитет 
београдског острва топлоте достиже свој максимум у току зиме. У јануару центар града 
је у односу на Сурчин топлији просечно за 1,0 °C, а у септембру само за 0,1 °C. Дневне 
варијације острва топлоте су такве да, посматрањем климатолошких термина, оно свој 
највећи интензитет достиже у вечерњим часовима (у 21 час 0,9 °C). Зими у конкретним 
антициклонским условима у граду може бити топлије и до 10 °C него у непосредној 
околини. Истовремено, с дугогодишњим растом интензитета острва топлоте шири 
се и његов „просторни домет”. Просторна структура острва топлоте Београда је врло 
изражена и хетерогена. Одступања вредности температуре међу појединим тачкама 
мерења у јутарњим часовима у току зиме могу достићи 6-8° С.

Еколошки атлас Београда дефинише пет топоклиматских зона - Центар, Нови 
Београд, Сурчински плато, Крњача и брдовито залеђе. Карактеристике за сваку од 
топоклиматских зона приказане су на слици 2.

Слика 2. Топоклиматске зоне и карактеристични параметри за територију Београда

Трендови у погледу климатских промена на територији Београда се могу груписати 
на следећи начин:

• Претерано загревање унутар београдског урбаног острва топлоте. На 
основу постојећих података и мерења постоји висока вероватноћа де ће на 
територији Београда доћи до повећања учесталости и интензитета топлотних 
таласа прекомерног загревања, посебно у најугроженијим територијама 
београдског урбаног острва топлоте. Последице прекомерног загревања 
у будућности могу се класификовати као озбиљне, због великог обухвата 
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популације која ће бити изложена. Такође, витални градски системи, пре свега 
систем водоснабдевања и енергетски систем биће додатно изложени због 
повећања потрошње. Укупна повредивост Београда може се класификовати 
као висока, због чињенице да је просечна старост становништва висока и да 
се може очекивати њено повећање у наредном периоду, да је због негативних 
економских трендова значајан број људи изложен сиромаштву и не може 
приуштити личне стратегије за адаптацију на климатске промене, као и због 
тога што инфраструктурни системи у граду нису пројектовани за услове 
који се очекују. Укупни ризик од претераног загревања унутар београдског 
урбаног острва топлоте се може проценити као висок.

• Суше. У наредној деценији постоји умерена вероватноћа од настанка суша 
изазваних климатским променама, која ће у будућности расти због смањења 
количина падавина изазваног климатским променама, као и због прекомерне 
евапорације подземних вода. Последице суше на територији Београда 
процењују се као умерене унутар урбаног подручја градских општина до 
озбиљне на територијама под пољопривредним и шумским земљиштем. 
Повредивост од дуготрајних и екстремних сушних периода на територији 
Београда је висока, због значајног обухвата економских субјеката који би 
били изложени, као и због преоптерећености инфраструктурних мрежа до 
које би могло доћи.

• Поплаве изазване екстремним падавинама. Постоји умерена вероватноћа 
од настанка поплава услед временских непогода повезаних са климатским 
променама, која ће расти у будућности. Последице поплавних таласа могу 
се проценити као умерене. Повредивост од поплава изазваних екстремним 
подавинама је висока.

Подаци о температури ваздуха односе се на средње месечне вредности које 
су добијене путем мерења сваког дана у 7, 14 и 21 сат по локалном времену. 
Истовремено се приказује број тропских дана (највиша температура изнад 30 
°C), летњих дана (највиша температура изнад 25 °C), дана с мразом (најнижа 
температура испод 0°C) и ледених дана (највиша температура испод 0°C).

Ваздушни притисак је изражен у милибарима (mb). Релативна влажност ваздуха 
дата је у процентима (%).  Подаци о падавинама се односе на годишњу количину 
падавина изражену у mm. 

• Средња годишња температура:13,5 ̊С

• Дневна максимална темература: 36,0 ̊С

• Дневна минимална температура: -11,5 ̊С

• Средња годишња влажност ваздуха: 68%

• Укупна количина падавина на годишњем нивоу: 759,6mm

• Број летњих дана: 114

• Број тропских дана: 41

• Број дана са мразом: 46

• Број ледених дана: 12

• Број дана са снежним покривачем: 16

• Максимална висина снежног покривача: 13 cm
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ПОЉОПРИВРЕДНО И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ,  
МИНЕРА ЛНЕ СИРОВИНЕ И ВОДНИ РЕС УРСИ

Природне ресурсе Београда чине пољопривредно и шумско земљиште, значајне 
минералне сировине и водни ресурси. Ови ресурси представљају потенцијал на коме 
се уз постојеће људске ресурсе заснива економски и привредни развој Београда.

Град Београд поседује повољне природне карактеристике (клима, разноликост 
земљишта, водотокови) за бављење становништва пољопривредом. Упркос тој 
чињеници, учешће друштвеног производа пољопривреде у укупном друштвеном 
производу града Београда је последњих година имало тенденцију пада.

За подручје града карактеристични су равничарски (до 200 m), брежуљкасти (200-350 
m) и брдски (350-600 m) предели. У складу са висинским зонирањем, пољопривредна 
делатност je организована тако да је у равничарком делу на северу и делом јужно од 
Београда углавном заступљена ратарска производња, док је јужни брежуљкасти и 
брдски део градске територије претежно усмерен на воћарску призводњу. 

На територији града Београда налази се 214.429 hа пољопривредног земљишта, што 
чини 66,45% укупне територије града Београда. Градске општине Врачар, Савски венац и 
Стари град не располажу пољопривредним земљиштем, а према подацима Републичког 
геодетског завода на подручју ГО Звездара нема пољопривредног земљишта у државној 
својини. Градске општине Обреновац, Палилула, Младеновац, Лазаревац и Гроцка се 
издвајају у погледу површине пољопривредног земљишта (>20.000 hа).

У структури обрадивих површина, које чине 95% пољопривредног земљишта (205.807 
hа) на територији града Београда, доминирају оранице и баште са 84,3% од укупне 
површине обрадивог земљишта, док воћњаци учествују са 8,1%, ливаде са 6,2%, а 
виногради са 1,4 %.

Начин коришћења пољопривредног земљишта на територији града Београда 
представљен је на слици 3.

Слика 3. Пољопривредно земљиште по категоријама коришћења на територији Београда
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Заступљеност обрадивог земљишта у укупном пољопривредном земљишту по 
градским општинама приказана је на слици 4.

Према подацима из Стратегије развоја пољопривреде града Београда на подручју 
града доминирају земљишта III класе.

Загађеност пољопривредног земљишта на подручју Београда испитује се повремено 
у оквиру Програма испитивања загађености земљишта на територији Београда.

Функција шума на територији Београда није само опште корисна у смислу унапређења 
животне средине, очувања биодиверзитета, доприноса побољшању квалитета ваздуха 
и ублажавању дејства ефеката ,,стаклене баште” од. последица климатских промена, 
заштите земљишта од ерозије, клизишта и поплава, стварања повољних услова за 
здравље људи, већ и једна од значајнијих привредни делатности.

На основу приоритене функције, шуме се према намени деле на привредне шуме и 
шуме са посебном наменом (заштитне шуме, шуме за рекреацију, шуме за очување 
генофонда и сл).

Највећи део шума на подручју Београда припада Посавско-подунавском шумском 
подручју (32.322,7 ha) и њима газдује ШГ ,,Београд” које је део ЈП „Србијашуме”. Део 
шума који се налази на општини Лазаревац припада Подрињско-колубарском шумском 
подручју са укупном површином од 6.551,37 ha. Овим подручјем газдује ШГ „Борања” 
Лозница. Преосталим делом шума Београда газдују водопривредна предузећа (око 
2.000 ha), пољопривредне организације (око 1.000 ha), војска и манастири (око 1.500 
ha), ЈП „Градско зеленило” (око 620 ha), ЈП „Ада Циганлија” (око 170 ha), Рударски басен 
„Колубара” (897,11 ha) и други.

На простору државних шума подручја Београда којима газдује ЈП „Србијашуме” 
издвојено је десет наменских целина, што је показатељ сложености шумског простора 
на територији града (слика 5). Најзаступљенија наменска целина је производња 
техничког дрвета, која се простире на 5.949,21 hа (42,7% од укупне површине државних 
шума). Производња техничког дрвета је уједно и најтраженији производ шумарства на 
територији Београда. Следећа по заступљености је наменска целина за заштиту од вода 
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(водозаштита), која се простире на 2.684,94 hа (19,7% од укупне површине државних 
шума). Наменска целина - рекреативно-туристички центар I степена простире се на 
2.351,14 hа (17,2%), док се наменска целина за заштиту земљишта од ерозије, простире 
на 1.873,64 hа (13,4%) укупне површине државних шума.

Преосталу површину државних шума на територији града заузимају ловно-узгојни 
центри крупне дивљачи који се простиру у на 701,14 hа (5,1%), заштита вода 
(водоснабдевања) I степена, простире се на 174,55 hа (1,3%), семенска састојина, 
простире се на 24,12 hа (0,2%), строги природни резерват и стална заштита шума који 
чине мање од 1% површине државних шума на територији града. 

Слика 5: Намена државних шума на територији АП Београда

Највеће површине државне шуме (преко 73%) намењене производњи техничког дрвета 
налазе се на општинама Палилула, Сопот и Земун, док су површине шуме ове намене 
у другим општинама значајно мање. 

Шуме су важан фактор еколошке економије, што подразумева производњу енергије 
из обновљивих извора шумске масе, биомасе. У свету је све развијенији тренд тражње 
за биомасом, јер је дрво вредна сировина коју треба користити у друге сврхе, а као 
енергент само у виду шумске биомасе - нуспроизвода шумарства (огревно дрво нижих 
класа, сеченица, пањевина и шумски отпад). Планираним пошумљавањем Београда и 
подизањем енергетских засада, енергетски потенцијал отпадне дрвне масе и огревног 
дрвета би могао бити удвостручен до 2030. године.

Воде града Београда су веома значајан природан ресурс који се јавља у различитим 
облицима као површинске, подземне, минералне и геотермалне воде. Према Закону о 
водама (,,Службени гласник РС” брoj. 30/2010 и 93/12) водно подручје града Београда 
обухвата део речног слива Дунава, део подслива Саве и делове подсливова водотока 
који се налазе у оквиру административних граница града Београда.

Површинске воде града Београда, јављају се у виду великих и малих водотока који 
пресецају или уоквирују територију града, великог броја малих водотока који настају 
на његовој територији, као и неколико језера и других површинских акумулација. 
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Дунав, као по величини друга река у Европи, протиче кроз Београд дужином од око 
50 km. На територији града Београда, Дунав има карактеристике равничарске реке 
чија просечна брзина протицаја износи између 3,5 и 4,0 km/h, максимална ширина је 
1 km, а највећа дубина 19 m. Дунав је плован целим својим током кроз Београда, а у 
његовом кориту су формиране три велике аде – Велико ратно острво, Ивково острво и 
Грочанска ада. Река Сава, на територију града Београда, улази узводно од Обреновца и 
протиче кроз њу дужином од око 30 km. Просечна вредност протока реке Саве износи 
1.772 m³/s. 

Река Тамиш представља највећу леву притоку Дунава на овом подручју. Улива се 
у Дунав у близини Панчева, a по карактеристикама је спора равничарска река, 
пловна у свом крајњем делу тока, 60 km пре ушћа. У време великих киша и при свом 
максималном водостају Дунав није у могућности да прими све воде Тамиша, услед 
чега долази до плављења околног терена. Колубара је, на територији града Београда, 
највећа и водом најбогатија десна притока реке Саве. Улива се у њу код Обреновца у 
самој зони санитарне заштите изворишта водовода Обреновац. Десетак километара 
низводно од ушћа почиње зона заштите изворишта београдског водовода. У време 
наглог отапања снежног покривача и обилних пролећних падавина, настају велике 
поплаве у алувијалним равнима Колубаре и њених великих притока. 

Десна страна обале тј. шумадијски део слива Саве и Дунава, који се налази на надморској 
висини од 69 до 300 m, обилује великим бројем бујичних токова, различитих величина 
и значаја, који представљају природне реципијенте за велики део површинских вода 
Београда. Хидрографску мрежу ширег подручја Београда чине и мањи речни и поточни 
токови који гравитирају према сливном подручју Колубаре.

Језера на територији града Београда су такође значајан водни ресурс, при чему се 
издвајају Савско језеро на општини Чукарица, Марковачко и Рабровачко језеро у 
Младеновцу, језеро Велико Блато на општини Палилула, Паригуз на општини Раковица 
и језеро Дубоки поток у Барајеву. Савско језеро је настало преграђивањем рукавца 
Саве 1967. године и данас представља највећи и најзначајнији рекреациони центар 
на подручју Београда. 

Територија града Београда обилује подземним водама које се налазе у различитим 
типовима издани у зависности од геолошког састава колектора и његових 
карактеристика и са различитим вредностима издашности, температуре, 
минерализације и употребне вредности, почев од водоснабдевања, техничких потреба, 
топлификације и хлађења, па до спортско-рекреативно-балнеолошких вредности.

На територији града Београда, на основу геолошког састава и тектонског склопа 
терена, типова издани и њиховог распрострањења, њихове издашности, услова 
прихрањивања и дренирања издани и других чиниоца, извршена је следећа 
хидрогеолошка рејонизација:

• панчевачки рит је пространа алувијална раван између Дунава и Тамиша;

• земунски лесни плато је терен северно од алувијалне равни Саве до села: 
Програма, Бољевца, Јакова, Сурчина, Бежаније, па до Добановаца, Угриноваца 
и Батајнице до Дунава;
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• терен западно од Колубаре и Тамнаве пружа се од алувијалне равни Колубаре 
до атара села Ушће, Орашца и Вукићевице на западу, јужну границу обухватају 
села Љубинића и Трстенице, а северну чини река Сава; 

• алувијална раван доњег тока Колубаре чини алувијална раван Саве и 
приобаље Дунава са подизданима: Макишка издан, издан алувијалне равни 
леве обале Саве и издан на Ади Циганлији, које су хидраулички директно 
повезане са водама реке Саве. Ta издан се користи за органозовано 
водоснабдевање становништва града Београда путем бушених рени-бунара;

• ужа територија града Београда (уже градско језгро) обувата круг 
Универзитетске клинике, код Мостара, на десној страни Мокролушког потока; 
испод Теразија у Чумићевој улици, на Ташмајдану, у Улици пролетерских 
бригада, испод Трга Димитрија Туцовића, пивара „7. јули”, на Бановом и 
Топчидерском брду и у Кумодрашком потоку;

• шумадијска мезозојска греда се пружа правцем север-југ, од Космаја на југу 
до Дунава на северу, тј. до Калемегдана; 

• алувијална раван западно од шумадијске мезозојске греде протеже се од 
Жаркова, Умке и Барича и даље на југ преко Сремчице, Велике Моштанице 
до Сибнице и

• београдско подунавље (Ђуринци, Умчари, Винча и Калуђерица) обухвата 
сливове Болечице, Врчинске реке, слив Грочанске и Бегаљичке реке као и 
део слива реке Раље. 

Значајан ресурс Београда представљају геотермални ресурси у Гроцкој, Кораћици 
код Младеновца, Обреновацу, Сланачком кључу и Овчи. Значајан ресурс Београда 
су и налазишта нискоминералних и минералнх вода богатих сумпором, натријумом, 
калцијумом и магнезијумом, којих на територији града има у Вишњичкој Бањи, 
Рудовцима, Крушевици и Чибутковцима.

Територију града Београда карактерише релативно разноврсно, а у економском 
погледу, веома значајно минерално богатство. Највећи значај имају лигнити 
Колубарског басена где се годишње на четири Колубарска копа извади око 30 милиона 
тона угља. Из овог басена се поред угља експлоатишу и пратеће минералне сировине 
(шљунак, кварцни песак, гранодиорит, кречњаци са доломитима, алувијални кварцни 
облуци и валутице, опекарске и ватростално-керамичке глине). 

Групе неметаличних минералних сировина као што су: лежишта грађевинског камена 
(кречњак, азбест, туф, дацит и др.), налазишта опекарских и стакларских сировина 
(глина, кварц и кварцни песак) и налазишта ватростално-керамичке глине имају 
неупоредиво мањи значај од лигнита, и поред Колубарског басена експлоатишу се и 
на налазиштима на подручју Младеновца, Винче, Обреновца, Земуна и Врчина. 
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ИСТОРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Сингидунум, Сингедон, Нандор Фехервар, Нандор Алба, Алба Граеца, Гриесцхисцх 
Wеисенбург, Мисир Румелије, Дар ул Џихад, Фићирбаир, Брег борбе и славе, Кућа 
слободе, Врата истока, Врата запада... Ово су само нека од тридесетак имена која 
означавају Београд и указују на његову бурну прошлост почевши од трећег века 
пре нове ере, када су га основали Скордисци крај ушћа Саве у Дунав. Један је од 
најстаријих градова у Европи (историја траје преко 7.000 година) чија археолошка 
налазишта датирају из 5. миленијум пре нове ере. Припадници келтског племена су 
основали Сингидунум у 3. веку пре нове ере, док прво помињање Београда датира из 
878. године. Током своје дуге и бурне историје Београд је био мета бројних освајача, 
а 38 пута је подизан из пепела. Римљани су га освојили почетком нове ере и у њему 
остали следећа четири столећа. А онда су се за град на „раскршћу светова” борили 
Византијци, Хуни, Гепиди, Сармати, Источни Готи, Словени, Авари, Франци, Бугари, 
Мађари. Тако је било до 13. века када улази у састав српске државе. За време деспота 
Стефана Лазаревића,1403. године, постаје престоница и доживљава материјални и 
културни процват. Турци га заузимају 1521. године и, са краћим прекидима, остају 
све до 19. априла 1867. године када су кључеви Београдске тврђаве предати српском 
кнезу Михаилу Обреновићу. За време Првог светског рата, од јесени 1915. године, био 
је под окупацијом аустроугарске војске. У Другом светском рату, од 12. априла 1941. 
до 20. октобра 1944. године, био је под окупацијом нацистичке Немачке. Специјална 
енциклопедија градова, издата у Великој Британији, бележи да је Београд град 
са највише битака у својој историји. На бедемима тврђаве доживео је 114 великих 
сукоба током којих је погинуло више од шест милиона људи. Археолошка налазишта 
сведоче да су насеља на подручју данашњег Београда постојала у млађем неолиту, пет 
хиљада година пре нове ере. По налазишту у Винчи названа је најраспрострањенија 
култура на тлу тадашње Европе. Данас је Београд, после Атине, највећа урбана 
целина на Балкану. Београд има статус главног града Србије. Београд је престоница 
српске културе, образовања и науке. У њему је највећа концентрација институција од 
националног значаја. То су Српска академија наука и уметности, основана 1886. године 
као Српска Краљевска Академија, Народна библиотека Србије, основана 1832. године, 
Народни музеј, основан 1844. године и Народно позориште основано 1869. године. 
Град је такође и седиште Београдског Универзитета основаног 1808. године као Велика 
школа и Универзитет уметности. У Београду се налазе најзначајнија дела архитектуре, 
Калемегдан са Београдском тврђавом, бројни споменици културе и друга непокретна 
културна добра, бројна археолошка налазишта са материјалним остацима која сведоче 
о развијеној цивилизацији и култури на тлу Београда од праисторије до данас.



Фото: Теодора Јовановић
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1.1. СИС ТЕМ МОНИТОРИНГА КВА ЛИТЕТА ВАЗДУ Х А

Контрола квалитета ваздуха на територији Београда се спроводи системом мониторинга 
којим су успостављене државна и локална мрежа мерних станица и/или мерних места 
за фиксна мерења.

Државна мрежа мерних станица и/или мерних места се успоставља за праћење 
квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије.

Локална мрежа мерних станица и/или мерних места се успоставља за праћење 
квалитета ваздуха на нивоу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе. 
Локалну мрежу чине допунске мерне станице и/или мерна места које надлежни орган 
аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе одређују на 
основу мерења или поступака процене за зоне и агломерације за које нема података о 
нивоу загађујућих материја, у складу са својим потребама и могућностима. Мониторинг 
квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља се према програму који за своју територију 
доноси надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне 
самоуправе.

Важећа законска регулатива на основу које се одвијају активности праћења квалитета 
амбијенталног ваздуха, заштите ваздуха од загађивања и унапређења стања у овој 
области је:

• Закон о заштити животне средине, („Службени гласник РС”,бр. 135/04, 36/09, 
72/09),

• Закона о заштити ваздуха, („Службени гласник РС”, бр. 36/09),

• Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха, („Службени 
гласник РС”,   бр. 11/10, 75/10, 63/13),

• Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух, 
(„Службени гласник РС”,  бр. 71/10, 6/11),

• Правилник о садржају планова квалитета ваздуха, („Службени гласник РС”, 
бр. 21/10),

• Правилник о методологији за израду акционих планова, („Службени гласник 
РС”, бр.  72/10),

• Правилник о условима за издавање дозволе за мерење квалитета ваздуха и 
дозволе за мерење емисије из стационарних извора загађивања, („Службени 
гласник РС”,  бр. 116/12).

Уредбом о одређивању зона и агломерација („Службени гласник РС", бр. 58/2011 и 
98/2012) одређене су зоне и агломерације на територији Републике Србије у циљу 
контроле, одржавања стања и унапређења квалитета ваздуха.
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Зона представља део територије Републике Србије са дефинисаним границама, 
одређен у циљу оцењивања и управљања квалитетом ваздуха која, са становишта 
контроле, одржавања и/или унапређења квалитета ваздуха, чини карактеристичну 
функционалну целину.

Агломерација је зона са више од 250.000 становника. Једна од осам утврђених 
агломерација је агломерација „Београд”, која обухвата територију града Београда.

1.1.2. ЦИЉ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Програмско мерење загађености ваздуха на територији Београда обезбеђује 
остваривање више циљева:

• праћење степена загађености ваздуха у односу на граничне (ГВ),  толерантне 
вредности (ТВ), максимално дозвољене вредности (МДВ) и циљне вредности 
(ЦВ),

• предузимање превентивних мера за заштиту ваздуха од загађивања,

• информисање јавности и давање препорука за понашање у епизодама 
повећаног загађења ваздуха,

• праћење трендова концентрација по зонама градске територије,

• процена изложености популације,

• идентификација извора загађења или ризика,

• евалуација дуготрајних трендова,

• сагледавање утицаја предузетих мера на степен загађености ваздуха.

1.1.3.  МЕТОДОЛОГИЈА

Управљање квалитетом ваздуха у Београду обезбеђује се јединственим функционалним 
системом праћења и контроле загађења ваздуха и одржавања базе података о 
квалитету ваздуха у оквиру Локалне урбане мреже мерних станица и мерних места 
за фиксна мерења.

Мониторинг квалитета ваздуха у локалној мрежи на територији Београда је утврђен 
Програмом контроле квалитета ваздуха на територији Београда, број 501-164/16-С  
(„Службени лист града Београда”, бр. 14/16).

Програм је усклађен са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета 
ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10, 63/13) и на овај начин је прописано 
следеће: избор мерних станица и  мерних места, загађујуће материје које се прате, 
методе узорковања и методе одређивања загађујућих материја, као и критеријуми за 
оцењивање квалитета ваздуха.
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1.1.3.1.  Локална мрежа мерних станица и мерних места за праћење квалитета 
ваздуха на територији града Београда

Локална мрежа мерних станица и мерних места за праћење квалитета ваздуха у 
Београду је успостављена  Програмом контроле квалитета ваздуха у Београду, а чине 
је континуална фиксна мерења и индикативна мерења:

1. континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних 
извора загађивања ваздуха у насељеним подручјима (Табела 1);

2. континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних 
извора загађивања ваздуха у индустријским подручјима (Табела 2);

3. индикативна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних извора 
загађивања ваздуха (Табела 3);

Табела 1. Мрежа мерних станица и мерних места за континуална фиксна мерења нивоа загађујућих 
материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха у насељеним подручјима

Назив места-општина Адреса

Савски венац Милоша Поцерца 6

Нови Београд Гоце Делчева 30

Врачар Бојанска 16

Раковица О.Ш. „Никола Тесла“, Др Миливоја Петровића 6

Земун Авијатичарски трг 7

Палилула Крњача Блок Грге Андријановића 8

Чукарица Пожешка 72

Савски венац КБЦ „Др Драгиша Мишовић“, Хероја Милана Тепића 1

Звездара Олге Јовановић11

Стари град Обилићев венац 2

Савски венац –БАС станица - Железничка 4

Палилула, Крњача II, Пољопривредна школа,  Панчевачки пут 39

Савски венацСавски венац Ветеринарски факултет, Булевар ослобођења 18

Лазаревац Слободана Козарева 1

Земун Јернеја Копитара бб

Овча Првог маја 2a

Велики Црљени 7. Jјула 19

Грабовац О.Ш. Грабовац, Грабовац179
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Табела 2. Мрежа мерних места за фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од 
стационарних извора загађивања ваздуха у индустријским подручјима

Мерно место

Колубара "Б"

Крњача - Пољопривредна школа

Раковица - индустријски комплекс

Табела 3. Мрежa мерних места за индикативна фиксна мерења у циљу успостављања мреже за 
континуална фиксна 24-часовна мерења загађујућих материја пореклом од покретних извора 

загађивања ваздуха

Назив мерног места 
Локација - раскрсница улица

 "Лондон" - Краља Милана и Кнеза Милоша

"Тунел" - Дечанска и Нушићева

"Скупштина" - Булевар краља Александра и Кнеза Милоша

"Хајат" - Милентија Поповића и Булевар Михајла Пупина

"Вуков споменик" - Булевар краља Александра и Рузвелтова

"Градска болница" - Димитрија Туцовића и Батутова

"Цвијићева" - Булевар деспота Стефана и Цвијићева

"Карабурма" - Маријане Грегоран и Војводе Мицка

"Железничка станица" - Савски трг

Зелени венац" - Бранкова, Југ Богданова и Краљице Наталије

"Франш" - Булевар ослобођења и Франш Д`Епереа

"Студентски град" - Студентска и Тошин бунар

"Земун" - Главна улица и Змај Јовина

"Мостар"

"Панчевачки мост"

1.1.3.2. Државна мрежа мерних станица и мерних места за праћење квалитета 
ваздуха на територији града Београда у ингеренцији Градског завода за јавно 
здравље Београд

Државна  мрежа мерних станица и мерних места за праћење квалитета ваздуха у 
Београду је успостављена  Програмом контроле квалитета ваздуха у државној мрежи, 
који је саставни део Уредбе о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у 
државној мрежи („Службени гласник РС”, број: 58/11)
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Табела 4. Опис мерних станица/места у државној мрежи за праћење квалитета ваздуха на 
територији Београда

Назив места-општина Адреса

Стари град Булевар деспота Стефана 54а

Врачар Трг Димитрија Туцовића, Славија

Нови Београд Омладинских бригада 104

Обреновац О.Ш. „Јефимија”, Ул. Марка Милановића 3

1.1.3.3. Евиденција, обрада података  и оцена квалитета ваздуха

Узорковање и мерење загађујућих материја се врши у току 24 сата током целе године. 
Подаци са аутоматских мерних станица („real time” мерења) се усредњавају на 1 сат, а 
са полуаутоматских на 24 сата. 

Концентрације загађујућих материја се изражавају као средње сатне и/или средње 
дневне вредности, осим за угљенмоноксид и приземни озон, које се изражавају као 
средња осмочасовна и максимална осмочасовна вредност. Добијене вредности су 
изражене у  микрограмима по метру кубном, осим угљен моноксида који се изражава 
у милиграмима по метру кубном.

Оцена квалитета ваздуха је вршена према критеријумима прописаним Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

1.1.4. СТАЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ВАЗДУХА У БЕОГРАДУ

Анализом добијених резултата континуалних фиксних мерења нивоа загађујућих 
материја пореклом од стационарних извора загађивања ваздуха у насељеним 
подручјима у оквиру Државне и Локалне мреже током 2016. године закључено је да су 
као доминантни загађивачи у амбијенталном ваздуху на територији Београда присутни 
пре свих суспендоване честице PM10 и азот диоксид. У наставку су приказани подаци 
са мерних места у локалној мрежи за контролу квалитета ваздуха током периода који 
је доминантно обухватио грајну сезону, а у складу са важећим уговорима. 

У табели 1. и графиконима од 1. до 12. су приказане средње вредности свакодневних 
24 -часовних мерења загађујућих материја у периоду од 01.11.2016 - 31.12.2016, 
најниже и највише средње 24-часовне вредности, број мерења са прекорачењем 
граничне, толерантне вредности и максимално дозвољене вредности (за чађ) за 24 
часа, као и број мерења са  прекорачењем граничне и толерантне вредности за сат 
(код аутоматских мерних станица) на 18 мерних места/станица за континуална фиксна 
мерења нивоа загађујућих материја пореклом од стационарних извора загађивања 
ваздуха у насељеним подручјима.
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Табела 5. Приказ статистичке анализе резултата мерења загађујућих материја у амбијенталном 
ваздуху добијених континуалним фиксним мерењима (свакодневна 24-часовна мерења за период 

01.11.2016 - 31.12.2016.)

Мерно место Милоша 
Поцерца 5 Гоце Делчева 30 Бојанска 16

Параметар
Чађ 
(µg/
m3)

NO2 
(µg/
m3)

Чађ 
(µg/
m3)

SO2 
(µg/
m3)

NO2 (µg/
m3)

SO2 
(µg/
m3)

NO2 
(µg/
m3)

Средња вредност 22 64 17 <10 43 <10 34

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност 

15 24 11 <10 15 <10 11

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

45 152 28 12 77 34 65

Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 24 часа
/ 6 / 0 0 0 0

Број мерења са 
прекорачењем ТВ 

за 24 часа
/ 2 / 0 0 0 0

Број мерења са 
прекорачењем 
МДВ за 24 часа

0 / 0 / / / /

Мерно место
Раковица, 

ОШ „Никола Тесла”, 
Др Миливоја Петровића 6

Земун, 
Авијатичарски трг 7

Параметар Чађ 
(µg/m3)

SO2 (µg/
m3)

NO2 (µg/
m3)

Чађ 
(µg/m3)

SO2 (µg/
m3)

NO2 
(µg/m3)

Средња вредност 20 <10 42 20 26 49

Најнижа средња 
24-часовна вредност 11 <10 7 11 <10 15

Највиша средња 
24-часовна вредност 39 70 92 39 82 88

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 

часа
/ 0 2 / 0 1

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 

часа
/ 0 0 / 0 0

Број мерења са 
прекорачењем МДВ за 24 

часа
0 / / 0 / /
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Мерно место Крњача, 
Грге Андријановића 8 Пожешка 72

Параметар Чађ (µg/
m3)

SO2 (µg/
m3)

NO2 (µg/
m3)

Чађ (µg/
m3)

NO2 (µg/
m3)

Средња вредност 19 17 29 20 34

Најнижа средња 24-часовна 
вредност 6 <10 7 9 6

Највиша средња 24-часовна 
вредност 35 35 74 41 82

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 часа / 0 0 / 0

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 часа / 0 0 / 0

Број мерења са 
прекорачењем МДВ за 24 

часа
0 / / 0 /

Мерно место
КБЦ „Др Драгиша 

Мишовић”, 
Хероја Милана Тепића 1

Олге Јовановић 
11

Обилићев венац 
2

Параметар
Чађ 
(µg/
m3)

SO2 
(µg/
m3)

NO2 
(µg/m3)

Чађ 
(µg/
m3)

SO2 
(µg/
m3)

Чађ 
(µg/
m3)

NO2 
(µg/m3)

Средња вредност 20 <10 47 15 <10 26 57

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност 

12 <10 14 8 <10 12 14

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

59 19 129 29 11 74 192

Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 24 часа
/ 0 3 / 0 / 8

Број мерења са 
прекорачењем ТВ 

за 24 часа
/ 0 1 / 0 / 3

Број мерења са 
прекорачењем 
МДВ за 24 часа

1 / / 0 / 3 /
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Мерно место БАС станица,  
Железничка 4

Ветеринарски факултет, 
Булевар ослобођења 18

Параметар Чађ (µg/
m3)

NO2 (µg/
m3)

SO2 (µg/
m3)

Чађ (µg/
m3)

SO2 (µg/
m3)

NO2 (µg/
m3)

Средња вредност 25 46 <10 21 <10 48

Најнижа средња 
24-часовна вредност 13 8 <10 14 <10 15

Највиша средња 
24-часовна вредност 71 91 59 39 63 89

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 

24 часа
/ 3 0 / 0 1

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

24 часа
/ 0 0 / 0 0

Број мерења са 
прекорачењем МДВ 

за 24 часа
3 / / 0 / /

Мерно место
Крњача,

Пољопривредна школа, 
Панчевачки пут 39

Параметар Чађ (µg/m3) SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3)

Средња вредност 20 <10 26

Најнижа средња 
24-часовна вредност 11 <10 7

Највиша средња 
24-часовна вредност 37 39 60

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 

24 часа
/ 0 0

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

24 часа
/ 0 0

Број мерења са 
прекорачењем МДВ 

за 24 часа
0 / /
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Мерно место АМС Насеље Овча, Први мај 2a

Параметар
SO2 
(µg/
m3)

NO2 
(µg/
m3)

PM10 
(µg/
m3)

PM2,5 
(µg/
m3)

CO 
(mg/
m3)

B 
(µg/
m3)

T 
(µg/
m3)

X 
(µg/
m3)

O3 
(µg/
m3)

Средња вредност 23,5 41,2 62,1 48,6 1,1 4,2 7,2 6,4 27,0

Најнижа средња 
24-часовна вредност 0,0 0,0 12,0 6,2 0,0 1,3 2,3 1,8 21,9

Највиша средња 
24-часовна вредност 54,7 110,5 151,2 123,5 2,7 9,8 19,6 13,6 30,8

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 

часа
1 6 29 / 0 / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 

часа
1 2 29 / 0 / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 1 

час
0 3 / / / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 1 

час
0 1 / / / / / / /

Мерно место АМС Велики Црљени, 7. јула 19

Параметар
SO2 
(µg/
m3)

NO2 
(µg/
m3)

PM10 
(µg/
m3)

PM2,5 
(µg/
m3)

CO 
(mg/
m3)

B 
(µg/
m3)

T 
(µg/
m3)

X 
(µg/
m3)

Средња вредност 39,0 51,6 65,4 55,9 1,4 4,1 8,1 5,6

Најнижа средња 24-часовна 
вредност 0,0 0,0 9,0 16,5 0,0 0,7 1,6 1,2

Највиша средња 24-часовна 
вредност 80,9 107,3 199,4 161,5 3,9 10,0 19,9 14,9

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 часа 0 16 32 / 0 / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 часа 0 6 32 / 0 / / /

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 1 час 0 6 / / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 1 час 0 2 / / / / / /
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Мерно место АМС Земун, Јернеја 
Копитара бб

АМС Лазаревац, Слободана 
Козарева 1

Параметар
SO2 
(µg/
m3)

NO2 
(µg/m3)

PM10 
(µg/m3)

SO2 (µg/
m3)

NO2 
(µg/m3)

O3 (µg/
m3)

PM10 
(µg/m3)

Средња вредност 39,5 48,7 67,0 28,1 51,6 25,0 74,9

Најнижа средња 
24-часовна вредност 0,0 0,0 13,0 0,0 0,0 11,0 14,0

Највиша средња 
24-часовна вредност 92,7 117,2 179,6 55,1 158,6 58,2 218,5

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 

часа
4 17 35 0 15 / 35

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 

часа
3 7 35 0 8 / 35

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 1 

час
0 5 / 0 9 / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 1 

час
0 2 / 0 7 / /

Мерно место АМС Грабовац, Основна школа

Параметар SO2 (µg/m3) NO2 (µg/m3) PM10 (µg/m3) PM2,5 (µg/
m3)

Средња вредност 26,6 40,6 50,7 42,4

Најнижа средња 24-часовна 
вредност 0,0 0,0 5,0 18,8

Највиша средња 24-часовна 
вредност 49,6 117,8 134,6 113,0

Број мерења са прекорачењем ГВ 
за 24 часа 0 0 22 /

Број мерења са прекорачењем 
ТВ за 24 часа 0 0 22 /

Број мерења са прекорачењем ГВ 
за 1 час 0 5 / /

Број мерења са прекорачењем 
ТВ за 1 час 0 2 / /
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Најнижа и највиша средња 24-часовна вредност за чађ

Графикон 1.

Графикон 2.

Најнижа средња
24-часовна
вредност

Милоша Поцерца 5

Го
це Делчева 30

Раковица, О
.Ш

. ”Н
икола Те

сла”,...

Земун, А
вијати

чарски тр
г 7

Крњача, Гр
ге Андријановића 8

Пожешка 72

КБЦ „Д
р Драги

ша М
ишовић”, Х

ероја...

Олге Јо
вановић 11

Обилићев венац 2

БАС станица, Ж
елезн

ичка 4

Вете
ринарски факулте

т, Б
улевар...

Крњача, П
ољопривредна ш

кола, ...

чађ
μg/m3

80

60

40

20 15

45

11 11 11
6

9 8

35
41

59

74
71

39 37

12

29

12 13 14 11

28

39 39

0

Највиша средња
24-часовна
вредност

Милоша Поцерца 5

Го
це Делчева 30

Раковица, О
.Ш

. ”Н
икола Те

сла”,...

Земун, А
вијати

чарски тр
г 7

Крњача, Гр
ге Андријановића 8

Пожешка 72

КБЦ „Д
р Драги

ша М
ишовић”, Х

ероја...

Олге Јо
вановић 11

Обилићев венац 2

БАС станица, Ж
елезн

ичка 4

Вете
ринарски факулте

т, Б
улевар...

Крњача, П
ољопривредна ш

кола, ...

3,5

1

3 3
3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Број мерења са
прекорачењем
МДВ за 24 часа

Број мерења са прекорачењем МДВ за 24 часа за чађ
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Графикон 4.

Графикон 3.

Најнижа средња
24-часовна
вредност

Најнижа средња
24-часовна
вредност

Милоша Поцерца 5

Милоша Поцерца 5

Го
це Делчева 30

Го
це Делчева 30

Раковица, О
.Ш

. ”Н
икола Те

сла”,...

Раковица, О
.Ш

. ”Н
икола Те

сла”,...

Земун, А
вијати

чарски тр
г 7

Земун, А
вијати

чарски тр
г 7

Крњача, Гр
ге Андријановића 8

Крњача, Гр
ге Андријановића 8

Пожешка 72

Пожешка 72

КБЦ „Д
р Драги

ша М
ишовић”, Х

ероја...

КБЦ „Д
р Драги

ша М
ишовић”, Х

ероја...

Олге Јо
вановић 11

Олге Јо
вановић 11

Обилићев венац 2

Обилићев венац 2

БАС станица, Ж
елезн

ичка 4

БАС станица, Ж
елезн

ичка 4

Вете
ринарски факулте

т, Б
улевар...

Вете
ринарски факулте

т, Б
улевар...

Крњача, П
ољопривредна ш

кола, ...

Крњача, П
ољопривредна ш

кола, ...

NО2
μg/m3

Највиша средња
24-часовна
вредност

Највиша средња
24-часовна
вредност

Најнижа и највиша средња 24-часовна вредност за сумпордиоксид
(полуаутоматске методе)

Најнижа и највиша средња 24-часовна вредност за азотдиоксид
(полуаутоматске методе)

90

80

70

60

50

40

30

20

10
10 10

34

70

82

35

19

59
63

39

60

10 10 10 10 10 11 10 10 10
7

12

0

200

180

160 152

24

77
65

92 88

15
7 6

14 14
8

15
7

74
82

129

192

91 89

60

15 11 7

140

120

100

80

60

40

20

0
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Графикон 5.

Графикон 6.

Милоша Поцерца 5

Го
це Делчева 30

Бојанска 16

Земун, А
вијати

чарски тр
г 7

Крњача, Гр
ге Андријановића 8

Пожешка 72

КБЦ „Д
р Драги

ша М
ишовић”, Х

ероја...

Обилићев венац 2

БАС станица, Ж
елезн

ичка 4

Вете
ринарски факулте

т, Б
улевар...

Крњача, П
ољопривредна ш

кола, ...

Раковица, О
.Ш

. ”Н
икола Те

сла”,...

Најнижа средња
24-часовна
вредност

Највиша средња
24-часовна
вредност

Број мерења са прекорачењем граничне и вредности за 24 часа за азотдиоксид 
(полуаутоматске методе)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2 2

3 3 3

1 1 1

8

6

АМС Насеље 
Овча,

Први мај 2а

АМС Велики 
Црљени,
7. јула 19

АМС Земун 
Јернеја Копитара

66

АМС Лазаревац 
Слободана
Козарева 1

АМС Грабовац 
Основна

школа

Највиша средња 24-часовна вредност за сумпордиоксид
(аутоматске методе)

SО2
μg/m3

100

80

60 54,7

80,9

92,7

55,1
49,6

40

90

70

50

30

20

10

0

Највиша средња
24-часовна
вредност
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Графикон 7.

Графикон 8.

Број мерења са 
прекорачењем ГВ
за 24 часа

Број мерења са
прекорачењем ТВ
за 24 часа

АМС Насеље 
Овча,

Први мај 2а

АМС Насеље 
Овча,

Први мај 2а

АМС Велики 
Црљени,
7. јула 19

АМС Велики 
Црљени,
7. јула 19

АМС Земун 
Јернеја Копитара

66

АМС Земун 
Јернеја Копитара

66

АМС Лазаревац 
Слободана
Козарева 1

АМС Лазаревац 
Слободана
Козарева 1

АМС Грабовац 
Основна

школа

АМС Грабовац 
Основна

школа

Највиша средња 24-часовна вредност за азотдиоксид
(аутоматске методе)

Број мерења са прекорачењем граничне и толерантне вредности за 24 часа за 
сумпордиоксид (аутоматске методе)

SО2
μg/m3

160

180

120 110,5 107,3

117,2

158,6

117,8

140

100

80

60

40

20

0

Највиша средња
24-часовна
вредност

5

4

3

2

1

0

1 1

4

3
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Графикон 9.

Графикон 10.

Број мерења са 
прекорачењем ГВ
за 24 часа

Број мерења са 
прекорачењем ГВ
за 24 часа

Број мерења са
прекорачењем ТВ
за 24 часа

Број мерења са
прекорачењем ТВ
за 24 часа

АМС Насеље 
Овча,

Први мај 2а

АМС Насеље 
Овча,

Први мај 2а

АМС Велики 
Црљени,
7. јула 19

АМС Велики 
Црљени,
7. јула 19

АМС Земун 
Јернеја Копитара

66

АМС Земун 
Јернеја Копитара

66

АМС Лазаревац 
Слободана
Козарева 1

АМС Лазаревац 
Слободана
Козарева 1

АМС Грабовац 
Основна

школа

АМС Грабовац 
Основна

школа

Број мерења са прекорачењем граничне и толерантне вредности за 24 часа за 
азотдиоксид (аутоматске методе)

Број мерења са прекорачењем граничне и толерантне вредности за 1 час за азотдиоксид 
(аутоматске методе)

18

10

8

6

4

2

9

7

5

3

1

0

14

10

16

12

8

4

6

2

0

6 6

7

15

8

16

2

17

3

6

5

9

7

5

2 22

1
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Графикон 11.

Графикон 12.

Број мерења са 
прекорачењем ГВ
за 24 часа

Број мерења са
прекорачењем ТВ
за 24 часа

АМС Насеље 
Овча,

Први мај 2а

АМС Насеље 
Овча,

Први мај 2а

АМС Велики 
Црљени,
7. јула 19

АМС Велики 
Црљени,
7. јула 19

АМС Земун 
Јернеја Копитара

66

АМС Земун 
Јернеја Копитара

66

АМС Лазаревац 
Слободана
Козарева 1

АМС Лазаревац 
Слободана
Козарева 1

АМС Грабовац 
Основна

школа

АМС Грабовац 
Основна

школа

Најнижа и највиша средња 24-часовна вредност за суспендоване честице
(свакодневна мерења)

Број мерења са прекорачењем граничне и толерантне вредности за 24 часа за 
суспендоване честице (свакодневна мерења)

15 9 13 14
5

151,2

199,2

179,6

218,5

134,6

Најнижа средња
24-часовна
вредност

Највиша средња
24-часовна
вредност

PM10
μg/m3

250

200

100

150

50

40

29

32

22

35 35

29

32

22
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Мерно место: Насеље Овча, Први мај 2a

Параметар PM10 
(µg/m3)

As (ng/
m3)

Cd (ng/
m3)

Ni (ng/
m3)

Pb (ng/
m3)

B(a)P (ng/
m3)

Средња вредност 57,7 4,5 1,1 9,1 28,4 7,6

Најнижа средња 
24-часовна вредност 22,6 1,3 0,4 5,1 12,7 0,65

Највиша средња 
24-часовна вредност 105,5 10 2,6 13,5 94,7 14,88

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 

часа
3 / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 

часа
3 / / / / /

Мерно место: KБЦ „Др Драгиша Мишовић”, Хероја Милана Тепића 1

Параметар PM10 
(µg/m3)

As (ng/
m3)

Cd (ng/
m3)

Ni (ng/
m3)

Pb (ng/
m3)

B(a)P 
(ng/m3)

Benzen 
(µg/m3)

Средња вредност 78,2 4,6 1,0 40,4 17,2 11,6 7,0

Најнижа средња 
24-часовна вредност 27,7 2 0,4 17,1 5,1 3,24 3,46

Највиша средња 
24-часовна вредност 173,4 11,2 2 87,6 37,1 45,45 18,24

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 

24 часа
7 / / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

24 часа
7 / / / / / /

Мерно место: AМС Земун, Јернеја Копитара бб

Параметар PM10 
(µg/m3)

As (ng/
m3)

Cd (ng/
m3)

Ni (ng/
m3)

Pb (ng/
m3)

B(a)P 
(ng/m3)

Средња вредност 72,3 5,8 1,1 25,0 18,7 7,7

Најнижа средња 24-часовна 
вредност 43,2 1,7 0,3 3,4 7,2 3,01

Највиша средња 24-часовна 
вредност 152,6 18,4 2,3 58,4 44,3 20,65

Број мерења са прекорачењем 
ГВ за 24 часа 6 / / / / /

Број мерења са прекорачењем 
ТВ за 24 часа 6 / / / / /
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Мерно место: БАС Станица, Железничка 4

Параметар PM10 
(µg/m3)

As (ng/
m3)

Cd (ng/
m3)

Ni (ng/
m3)

Pb (ng/
m3)

B(a)P 
(ng/m3)

Benzen 
(µg/m3)

Средња вредност 69,4 5,4 0,9 15,4 21,0 8,6 8,3

Најнижа средња 
24-часовна вредност 30,4 1,7 0,4 6 8,8 1,01 3,86

Највиша средња 
24-часовна вредност 113,5 15,7 1,6 26,8 36,7 35,37 14,12

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 

часа
5 / / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

24 часа
5 / / / / / /

Мерно место: AМС Лазаревац, Слободана Козарева 1

Датум PM10 (µg/
m3)

As (ng/
m3)

Cd (ng/
m3)

Ni (ng/
m3)

Pb (ng/
m3)

B(a)P 
(ng/m3)

Средња вредност 61,0 7,6 0,6 15,3 10,4 6,7

Најнижа средња 
24-часовна вредност 19 2,3 0,3 3,4 4,6 1,35

Највиша средња 
24-часовна вредност 175,7 14,1 1,1 96,4 20 15,85

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 

24 часа
4 / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

24 часа
4 / / / / /

Мерно место: Бојанска 16

Датум PM10 (µg/
m3)

As (ng/
m3)

Cd (ng/
m3)

Ni (ng/
m3)

Pb (ng/
m3)

B(a)P 
(ng/m3)

Средња вредност 50,5 3,6 0,7 13,8 14,6 3,8

Најнижа средња 
24-часовна вредност 24,6 2,3 0,5 5,4 10 0,97

Највиша средња 
24-часовна вредност 86,1 5,4 0,9 20,2 21,4 9,94

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 

часа
4 / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 

часа
4 / / / / /
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Мерно место: Раковица, O.Ш. „Никола Тесла”, Др Миливоја Петровића 6

Датум PM10 (µg/
m3)

As (ng/
m3) 

Cd (ng/
m3) 

Ni (ng/
m3) 

Pb (ng/
m3) 

B(a)P 
(ng/m3) 

Средња вредност 82,3 3,8 0,8 17,9 18,3 6,2

Најнижа средња 
24-часовна вредност 37,7 2,4 0,7 6,8 11,3 1,12

Највиша средња 
24-часовна вредност 248,5 5,8 1 35,5 27,3 10,75

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 

24 часа
7 / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

24 часа
7 / / / / /

Мерно место: Kрњача, Грге Андријановића 8

Датум PM10 (µg/
m3)

As (ng/
m3) 

Cd (ng/
m3) 

Ni (ng/
m3) 

Pb (ng/
m3) 

B(a)P 
(ng/m3) 

Средња вредност 59,2 4,1 1,0 8,8 19,4 6,2

Најнижа средња 
24-часовна вредност 19,5 1,5 0,5 <3.0 8,4 0,7

Највиша средња 
24-часовна вредност 103,8 6,9 1,5 16,1 39,2 11,2

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 

24 часа
4 / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

24 часа
4 / / / / /

Мерно место: Kрњача, Пољопривредна школа,  Панчевачки пут 39

Датум PM10 (µg/
m3)

As (ng/
m3) 

Cd (ng/
m3) 

Ni (ng/
m3) 

Pb (ng/
m3) 

B(a)P 
(ng/m3) 

Средња вредност 55,5 3,3 0,9 7,5 16,3 4,54

Најнижа средња 
24-часовна вредност 23,4 1,5 0,6 <3.0 8,4 0,56

Највиша средња 
24-часовна вредност 103,8 5,5 1,5 10,3 29,4 8,9

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 

часа
5 / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 

часа
5 / / / / /
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Мерно место: Ветеринарски факултет, Булевар ослобођења 18

Датум PM10 
(µg/m3)

As (ng/
m3) 

Cd (ng/
m3) 

Ni (ng/
m3) 

Pb (ng/
m3) 

B(a)P 
(ng/m3) 

Benzen 
(µg/m3) 

Средња вредност 67,8 4,5 0,9 33,0 19,0 5,2 5,5

Најнижа средња 
24-часовна вредност 44,5 1,9 0,5 16,1 10 2,5 3,9

Највиша средња 
24-часовна вредност 93,3 6,4 1,1 73,7 25 8,15 9,4

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 

часа
7 / / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

24 часа
7 / / / / / /

Мерно место: Земун, Авијатичарски трг  7

Датум PM10 
(µg/m3)

As (ng/
m3)

Cd (ng/
m3)

Ni (ng/
m3)

Pb (ng/
m3)

B(a)P 
(ng/m3)

Benzen 
(µg/m3)

Средња вредност 53,8 4,9 0,8 12,3 19,3 4,7 4,2

Најнижа средња 
24-часовна вредност 21,9 1,5 0,5 5,9 9,7 0,79 2,0

Највиша средња 
24-часовна вредност 111,1 11,8 1,2 21,2 33 11,09 7,8

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 

24 часа
4 / / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

24 часа
4 / / / / / /

Мерно место: AМС Велики Црљени, 7. јула 19

Датум PM10 (µg/
m3)

As (ng/
m3)

Cd (ng/
m3)

Ni (ng/
m3)

Pb (ng/
m3)

B(a)P 
(ng/m3)

Средња вредност 80,3 10,4 0,8 10,0 15,0 6,2

Најнижа средња 
24-часовна вредност 42 2,8 0,5 <3.0 11,3 2,19

Највиша средња 
24-часовна вредност 153,7 30,3 1,2 18,9 21,1 17,52

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 

24 часа
7 / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

24 часа
7 / / / / /
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1.2. РАДИОАКТИВНОСТ У АТМОСФЕРИ

У оквиру праћења радиоактивности атмосфере, контролишу се узорци ваздуха и 
падавина.

Природна 
радиоактивност

У атмосфери је детектовано присуство природних радионуклида 
7Be и 40K чије су специфичне активности на нивоима 

карактеристичним за поднебље Србије.

Произведена 
радиоактивност

У узорцима ваздуха и падавина детектоване су врло ниске 
вредности специфичне активности произведених радионуклида, 

137Cs и 90Sr. Њихово присуство је последица акцидeнта у 
Чернобиљу, и у поређењу са претходним годинама, има 

тенденцију опадања.

Током 2016. године, на територији града Београда, није детектовано повећање 
радиоактивности у атмосфери. У месечним узорцима ваздуха и падавина, детектоване 
су ниске вредности специфичне активности произведених радионуклида (137Cs и 
90Sr), чије је присуство последица акцидента у Чернобиљу.

Поред њих, детектован је и природни радионуклид 7Be, чије су се специфичне 
активности у ваздуху кретале од 1,1 mBq/m3 до 7,7 mBq/m3, док је у падавинама 
тај интервал износио од 5,2 Bq/m2 до 210 Bq/m2. Све измерене вредности су 
карактеристичне за Србију. Tоком лета детектоване су нешто веће вредности, што је 
очекивано због врло израженог сезонског карактера овог радионуклида. 

У узорцима падавина, присутан је био и изотоп 40K, такође, природног порекла, а 
вредности у којима се кретала његова специфична активност нису прелазиле 12 Bq/
m2, што одговара његовим уобичајеним вредностима.

Табела 1. Специфична активност произведених радионуклида у ваздуху 2016.године

Специфична активност радионуклида: 137Cs (µBq/m3) 90Sr (mBq/m3)

Минимална годишња вредност < 0,3 0,39 ± 0,03

Максимална годишња вредност 2,8 ± 0,3 11,2 ± 0,2
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1.2.1. Испитивање излагања јонизујућем зрачењу природног порекла у 
боравишним просторијама и радној средини

Узорковање и мерење загађујућих материја се врши у току 24 сата током целе године. 
Подаци са аутоматских мерних станица („real time” мерења) се усредњавају на 1 сат, а 
са полуаутоматских на 24 сата. 

Концентрације загађујућих материја се изражавају као средње сатне и/или средње 
дневне вредности, осим за угљенмоноксид и приземни озон, које се изражавају као 
средња осмочасовна и максимална осмочасовна вредност. Добијене вредности су 
изражене у  микрограмима по метру кубном, осим угљен моноксида који се изражава 
у милиграмима по метру кубном.

Оцена квалитета ваздуха је вршена према критеријумима прописаним Уредбом о 
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.

Процена излагања јонизујућем зрачењу природног порекла, у боравишним просторијама 
и радној средини, врши се одређивањем концентрације радиоактивног гаса радона 222Rn, 

као већинског узрочника примљене дозе природним путем и другог по реду урочника 
карцинома плућа.

Концентрација 222Rn 
у свим испитаним 

објектима

У 77,7 % испитаних просторија, концентрација 222Rn није 
прелазила 100 Bq/m3, док је у само 1,4 % прелазила законом 

прописану вредност од 400 Bq/m3.

Концентрација 222Rn у 
стамбеним објектима

Ни у једном испитаном стамбеном објекту концентрација 
222Rn није прелазила 400 Bq/m3.

Концентрација 222Rn 
у предшколским 

установама

Такође, ни у испитаним предшколским установама, 
концентрација 222Rn није прелазила 400 Bq/m3.

Концентрација 222Rn у 
школским установама

У једној средњошколској установи, детектована је 
концентрација 222Rn изнад 400 Bq/m3 (*), док је у 85 % 

контролисаних школских просторија концентрација била 
испод 100 Bq/m3.

(*) У овој установи, повишена концентрација је детектована само у једној, од испитаних 5 просторија.

Током 2016. године, измерена је концентрација 222Rn у 20 школских и 9 предшколских 
установа, као и у 20 стамбених објеката. Од школских установа, обухваћено је 13 
основних, 5 струковних, 1 музичка школа и једна гиманазија. 

Излагање детектора у објектима било је у више просторија. Укупан број мерења на 
свим испитиваним општинама: Стари град, Звездара, Вождовац, Нови Београд, Земун, 
Палилула, Чукарица, Раковица, Гроцка, Обреновац и Барајево, износио је 130.  
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Резултати мерења 222Rn у стамбеним објектима, 2016. године на теририторији 
Београда

Резултати мерења 222Rn у предшколским установама, 2016. године на теририто-
рији Београда

<100 Bq/m3

<100 Bq/m3
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100-200 Bq/m3

200-400 Bq/m3

200-400 Bq/m3

>400 Bq/m3

>400 Bq/m3

0,0%

0,0%4,3%

15,0%

15,0%

70,0%

43,5%

52,2%
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Резултати мерења 222Rn у школским установама, 2016. године на теририторији 
Београда

Резултати мерења 222Rn у школским установама, 2016. године на теририторији 
Београда

2,1%

5,2%

7,3%

85,4%

<100 Bq/m3

<100 Bq/m3

100-200 Bq/m3

100-200 Bq/m3

200-400 Bq/m3

200-400 Bq/m3

>400 Bq/m3

>400 Bq/m3

83,1%

10,8%

1,5%

4,6%
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Резултати мерења 222Rn у средњим школама, 2016. године на теририторији 
Београда

4,5%

<100 Bq/m3

100-200 Bq/m3

200-400 Bq/m3

>400 Bq/m3

0,0%

9,1%

86,4%



Фото: Теодора Јовановић
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2.1. КВАЛИТЕТ  ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА 

Већ више од 40 година квалитет површинских вода на територији Београда систематски 
контролише Градски завод за јавно здравље Београд у сарадњи са Секретаријатом за 
заштиту животне средине. 

Последњих година Република Србија је углавном усагласила регулативу са Оквирном 
директивом о водама ЕУ и пратећим прописима. Усвојени су: Одлука о утврђивању 
Пописа вода I реда („Службени гласник РС”, број: 83/10), Правилник о утврђивању 
водних тела површинских и подземних вода („Службени гласник РС”, број: 96/10), Уредба 
о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које 
загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”,, 
број: 24/14), Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских 
вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени 
гласник РС”, број: 74/11) и Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у 
површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС”, број: 50/12), па је и Програм контроле усаглашен са овим 
прописима. 

Мониторингом из 2016. године обухваћена су 24 водотока са 28 контролних локалитета 
и утврђени су: водотоци, локалитети, контролисани медијуми и параметри, учесталост 
узорковања, као и аналитичке методе контроле квалитета површинских вода. 

Циљеви мониторинга су: оцена бонитета водотокова у односу на релевантне прописе, 
праћење тренда загађивања вода, процена подобности за водоснабдевање Београда, 
Обреновца, Барича и Винче, процена санитарног стања водотока и могућности 
здравствено безбедне рекреације грађана, подобности за риболов, наводњавање 
пољопривредних површина, праћење таложења неорганских и органских 
микрополутаната у седименту и биокумулације у хидробионтима, оцена способности 
самопречишћавања, сапробног статуса и напредовања процеса еутрофизације, 
обезбеђење података за пројектовање уређаја за третман отпадних вода, као и 
провера ефикасности мера предузетих на очувању квалитета вода и евентуалне 
потребе додатних мера санације, заштите и унапређења.

2.1.1. МЕСТА УЗОРКОВАЊА И НАЧИН ИСПИТИВАЊА

Моноторингом контроле квалитета у 2016. години су обухваћени: Сава (Забран, 
Макиш), Дунав (Батајница, Винча), Колубара (мост у селу Ћелије, мост на обреновачком 
путу), Галовица (Добановачки забран, црпна станица), Топчидерска река (мост 
код хиподрома), Железничка река (мост код фабрике „Лола”), Баричка река (мост у 
фабрици „Прва искра”), Пештан (мост на ибарској магистрали), Турија (мост на путу 
за Лазаревац), Бељаница (мост на путу за Лазаревац), Лукавица (мост на Ибарској 
магистрали), Болечица (мост на смедеревском путу), Грочица (мост код пијаце), 
Велики луг (мост на путу за Јагњило), Раља (мост код аутопута), Барајевска река (мост 
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за Баждаревац), Сопотска река (мост у Ђуринцима), Сибница (мост на панчевачком 
путу), Каловита (код црпне станице), Визељ (код црпне станице), Канал ПКБ (код црпне 
станице), Обреновачки канал (мост на путу за Забран), Прогарска јарчина (код црпне 
станице) и канал Караш (мост код Ченте).

Следећи медијуми слатководног екосистема су били предмет контроле: вода, 
седимент и хидробионти. У води се одређују: општи и основни физичко - хемијски, 
микробиолошки и биолошки параметри и елемени за класификацију еколошког 
потенцијала и оцену подобности за купање, као и приоритетне, приоритетне хазардне 
и остале загађујуће супстанце.

У седименту се одређују: општи параметри, тешки и токсични метали и органски 
микрополутани, док се у хидробионтима (шкољке и рибе) прати биокумулација 
органских и неорганских микрополутаната.

Узимање узорака воде, седимента и хидробионата вршено је одговарајућим 
акредтиованим методама. На Сави и Дунаву је оно вршено из чамца, a на мањим 
водотоцима директно са обале.

Вода је захватана Friedinger-овом боцом, запремине 3 литра, са дубине 0,5 m, a 
поремећени узорци површинског слоја седимената и фауне дна узимани су Van Veen 
- oвим багером. Фауна дна је квалитативно узимана стругањем са подлоге специјалним 
алатом (модификована Surber мрежа). Узорци шкољки прикупљани су дреџом, а рибе 
су ловљене класичним рибарским алатима (мрежом).

Анализа узорака воде и седимента извршена је према акредитованим стандардним 
методама за испитивање хигијенске исправности воде за пиће, седимената и земље, 
US EPA, SRPS- ISO, ISO, SMEWW стандарда. 

Динамика узимања узорка обим и врста теренских и лабораторијских испитивања, 
дефинисани су зависно од значаја водотока, водног тела и локалитета за ширу 
друштвену заједницу, као и степена његове угрожености отпадним водама. 

Узорци воде узимани су два пута месечно на локалитетима Макиш и Винча, јер се 
налазе на извориштима водоснабдевања, једном месечно на Колубари, каналу 
Галовица, Топчидерској и Железничкој реци, локалитетима Дубоко на Сави и Батајница 
на Дунаву, а једном у три месеца (сезонски) на осталим водотоцима типа 3 и вештачким 
водним телима. Узорци седимента су узети на свим локалитетима током јесени при 
малим водама, а у исто време прикупљени су узорци шкољки и риба са Саве и Дунава.

Поузданост резултата испитивања обезбеђена је: коришћењем стандарда за 
верификацију калибрације, анализама слепе пробе методе, слепе пробе узорака, 
дуплих узорака, узорака са додатим стандардом и статистичком обрадом резултата.

Оцена квалитета воде вршена је на основу наведених домаћих и међународних прописа 
за квалитет површинских вода укључујући Директиву О управљању квалитетом воде 
за купање (2006/7/ЕС) и Препоруке Светске здравствене организације.

Садржаја органских и неорганских миорополутаната у седименту коментарисан је 
на основу: Canadian Sediment Quality Guidelines и Уредбе о граничним вредностима 
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загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС”, број: 50/2012).

Оцена биокумулације органских и неорганских микрополутаната у рибама и 
шкољкама дата је на основу: Правилника о максимално дозвољеним количинама 
остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње и о храни и храни 
за животиње за коју се утврђују максималне дозвољене количине остатака средстава 
за заштиту биља, („Службени гласник РС“, бр. 25/10) и Правилника о допуни Правилника 
о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни 
и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максималне 
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља, („Службени гласник РС”, 
број: 28/11) и  Препорука Светске здравствене организације.

Валидно поређење процењеног квалитета са резултатима испитивања из претходних 
година није могуће извршити, јер је измењен број класа воде, а пооштрене су граничне 
вредности (МДК) и уведени нови параметри микробиолошке и биолошке контроле.

 ВОДОТОЦИ ТИПА 1

Сава и Дунав су велике низијске реке са доминацијом финог наноса, према Правилнику 
о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима 
хемијског и квантитативног статуса подземних вода  („Службени гласник РС”,  број 
74/2011), и спадају у водотоке типа 1.

Сава

Од 16 анализираних узорака воде река Саве, према свим испитаним 
параметрима нормама за II класу вода одговарало је 4 узорка (25%),

За разлику од претходних година прекорачења норми за II класу вода 
забележена су само за поједине микробиолошке и биолошке параметре и 
то у 12 узорака (75%).

Дунав

Од 16 узорака воде Дунава према свим испитиваним параметрима нормама 
за II класу квалитета вода, одговарао је само 1 узорак (6,25%)

За разлику од претходних година прекорачења норми за II класу вода 
забележена су само за поједине микробиолошке и биолошке параметре и 
то у 15 узорака (93,75%).
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РЕКА САВА 

Профили Макиш и Забран, налазе се у непосредној близини водозахвата београдског 
и обреновачког водовода, и отуда њихов посебан значај.

За разлику од претходних година када су забележена одступања од II класе квалитета, 
код различитих хемијских и физичко-хемијских параметара из групе параметара који 
подржавају еколошки статус, током 2016. године ова одступања нису забележена.

Из групе загађујућих материја у границама II класе константно су биле: 
електропроводљивост, HPK перманганатна метода, HPK бихроматна метода, петодневна 
биолошка потрошња кисеоника (BPK5), укупна минерализација као и концентрације: 
укупног азота, нитрита, сулфата, фенола, детерџената, нафтних угљоводоника, a од 
тешких и токсичних метала: As, Cu, Zn и Cr. При узорковању на обалама нису уочени 
трагови нафтних угљоводоника као ни појава масног филма на површини воде, што 
би иначе указивало на загађење дериватима нафте.

У групи приоритетних и приоритетних хазардних супстанци на оба контролна 
локалитета у води Саве није доказано присуство: Cd, Pb, Hg, PCB, PAH, циклодиенских 
пестицида, триазинских хербицида, хлорованих угљоводоника, бензена и 
пентахлорфенола.

Током 2016. године, за разлику од претходних, детектовано је присуство само једног 
не нормираног пестицида, метолахлора, чија концентрација је била ниска. 

Као и претходних година микробиолошко загађење је главни разлог погоршаног 
квалитета воде реке Саве и одступања испитаних узорака од прописане класе. Укупно 
је 12 узорка одступало од II класе квалитета. Присуство бактерија индикатора фекалног 
загађења је евидентирано у свим узорцима. Бројности фекалних колиформа је 
варирала у од 22 до 240.000 и у 6 узорака је била изнад вредности које су препоручене 
за воду за купање и рекреацију.

На Сави је, за разлику од претходне године, постигнут добар хемијски статус.

Истраживања заједнице макроинвертебрата, фитопланктона и фитобентоса, као и 
израчунати индекси, показују да је еколошки статус реке Саве на локалитету Макиш 
био слаб а на локалитету Забран лош. 

У испитаним узорцима седимента, са оба локалитета, коцентрација ни једног параметра 
није прешла преко ремедијационих вредности. На локалитету Забран циљну 
вредност су преше концентрације кадмијума, цинка, бакра и нафтних угљоводоника, 
а на локалитету Макиш концентрације кадмијума, цинка и нафтних угљоводоника. 
Концентрација никла је на оба локалитет прешла МДК.

Концентрације Pb, Cd и As у мишићном ткиву рибе су биле ниже од границе детекције, 
док је концентрација живе била испод МДК.
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Полихлоровани бифенили су детектовани у мишићном ткиву испитане рибе, а 
концентрација је вишеструко мање од МДК, док су концентрације PAH и органохлорних 
пестицида биле испод границе детекције. 

Испитивање шкољки није обављено јер нису нађене ни на једном локалитету.

Квалитет воде реке Саве може се потпуније сагледати само упоредним приказом 
резултата испитивања из протеклих 12 година, датим у наредној табели:

Год. Број 
узетих

У II класи 
узорака

Изван II класе вода због измењених параметара

микробиолошке и 
физичко-хемијске

само физичко-
хемијске

само 
микробиолошке

узорака Бр.узор. % Бр.узор. % Бр.узор. % Бр.узор. %

2004 68 34 50,0 11 16,2 4 5,9 19 27,9

2005 68 19 27,9 22 32,4 13 19,1 14 20,6

2006 68 22 32,4 20 29,3 4 5,9 22 32,4

2007 68 18 26,5 15 22,1 6 8,8 29 42,6

2008 68 27 39,7 14 20,6 15 22,1 12 17,6

2009 68 32 47,1 15 22,0 6 8,9 15 22,0

2010 40 22 55,0 3 7,5 6 15,0 9 22,5

2011 40 31 77,5 Ø Ø 1 2,5 8 20,0

2012 30 6 20,0 10 33,3 0 0 14 46,7

2013 30 4 13,3 7 23,3 0 0 19 63,3

2015 4 2 50,0 1 25,0 0 0 1 25,0

2016 16 4 25,0 0 0 0 0 12 75,0

Повољно је да у сливу Саве, узводно од Града, није било хаваријских загађења 
неорганским и органским полутантима.

ДУНАВ

Од 16 испитаних узорака У 2016. години, само 1  узорак (6,25%) воде Дунава је одговарао 
II класи квалитета површинске воде.

Од хемијских и физичко - хемијских параметара који подржавају еколошки статус 
стално су у границама II класе били: pH вредност, електропроводљивост петодневна 
биолошка потрошња кисеоника (BPK5),  HPK перманганатна метода, HPK бихроматна 
метода, укупна минерализација и концентрације: ТОС, ортофосфата, сулфата и хлорида. 

Кисеонички режим је уравнотеженији него прошле године, са мањим бројем одступања 
од II класе. Прекорачења граничних вредности нису велика, сва су у III класи речних 
вода, па не угрожавају присутну акватичну фауну.
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Испитивања тзв. “азотне тријаде” (NH4, NO2 и NO3) показују да је оптерећење Дунава 
протеинским материјама релативно мало. Обе фазе минерализације азотних материја 
се успешно одвијају, што је и разумљиво обзиром на велики протицај и обиље 
кисеоника. Садржај нутријената (P и N) је релативно низак али довољан за обезбеди 
раст алги и макрофита посебно у деловима са успореним током. 

Минерална уља су детектована само у једном узорку са локалитета Винча. 

Садржај детерџената (АБС) и фенола је константно био испод прага детекције за 
примењену аналитичку методу. Ситуација је практично слична као и неколико 
претходних година. Смањује се значај детерџената као загађивачи животне средине јер 
се анјонски детерџенти постепено замењују нејоногеним и катјонским детерџентима.

Од нормираних неорганских и органских микрополутантима константно су били испод 
граница детекције примењене методе: Cd, Hg, Cr, Cu, Ni, PAH, циклодиенски пестициди, 
органохлорни инсектициди, триазински хербициди, хлоровани угљоводоници, бензен 
и пентахлорфенол, док су само спорадично детектовани: As и Zn, у концентрацијама 
које не прелазе норме за II класу. Присуство олова у концентрацији изнад границе 
детекције је утврђено у само једном узорку.

За разлику од претходних година није утврђено пристуство пестицида ни у једном 
испитаном узорку са оба локалитета што је побољшање у односу на претходне године.

Већ дуги низ година микробиолошко загађење Дунава на простору Београда, па и 
Србије, веће је и значајније од хемијског, јер се санитарне отпадне воде Новог Сада, 
Београда и осталих подунавских градова без икаквог пречишћавања испуштају у 
реципијент. Ово се најбоље види кроз бројности бактерија индикатора фекланог 
загађења. Санитарно-микробиолошка испитивања показују да је у границама II класе 
речних вода био само 1 (6,25%) узорак воде. Бројност укупних колиформа одступала 
је од II класе у 14 (87,5%) узорака, бројност фекалних колиформа је одступала од 
прописане класе у 15 (93,75%) узорака, док су бројности цревних ентерокока биле 
повишене у 10 (62,5%) узорака.

Истраживања заједнице макроинвертебрата, фитопланктона и фитобентоса, као 
и израчунати индекси, показују да је еколошки статус реке Дунав на оба испитана 
локалитета лош. 

Према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја („Службени гласник 
РС“, број:  50/2012) у узорцима седимента са оба локалитета ни један од испитаних 
параметара није прекорачио ремедијациону вредност, што је веома повољно. На 
локалитету код Батајнице је утврђено да су концентрације кадмијума, цинка, бакра, 
никла и нафтних угљоводоника биле изнад циљних вредности, док концентрација ни 
једног параметра није била изнад максимално дозвољену вредност. На локалитету 
код Винче утврђено је да су концентрације кадмијума, цинка, бакра и нафтних 
угљоводоника биле изнад циљних вредности а да је концентрација никла била изнад 
максимално дозвољене.

Једињења из групе инсектицида, хербицида и полихлорованих бифенила нису 
регистрована у седименту Дунава.
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Концентрације тешких и токсичних метала у мишићном ткиву риба су у свим испитаним 

узорцима биле испод МДК. Треба напоменути да су у узорку мишићног ткива смуђа 

изнад границе детекције, а испод МДК, биле концентрације живе и арсена, односно у 

мишићном ткиву бабушке концентрације кадмијума и живе.

Од органских микрополутаната у оба узорка мишићног ткива изнад граница детекциј, 

а испод МДК, је била концентрација PCB-a.

Испитивање шкољки није обављено јер нису нађене ни на једном локалитету.

Упоредни резултати квалитета воде Дунава, по групама параметара, на територији 

Београда у последњих дванаест година, приказани су у наредној табели, али наглашавамо 

да су промењени и параметри контроле и норме, па поређење није валидно:

Год.  Број 
узетих

У II класи 
речних вода

Изван II класе због измењених параметара

  микробиолошке 
и физичко-
хемијске

само физичко-
хемијске

само 
микробиолошке

узорака Бр. 
узор.

% Бр. узор. % Бр. узор. % Бр. узор. %

2004 68 27 39,7 10 14,7 5 7,4 26 38,2

2005 68 13 19,2 26 38,2 9 13,2 20 29,4

2006 68 11 16,2 23 33,8 9 13,2 25 36,8

2007 68 20 29,4 17 25,0 8 11,8 23 33,8

2008 68 27 39,7 8 11,8 15 22,1 18 26,4

2009 68 12 17,6 14 20,6 10 14,7 32 47,1

2010 40 10 25,0 13 32,5 6 15,0 11 27,5

2011 40 18 45,0 5 12,5 4 10,0 13 32,5

2012 30   2   6,7 13 43,3 0 0 15 50,0

2013 30 3 10,0 10 33,3 3 10,0 14 46,7

2015 4 0 0 1 25,0 0 0 3 75,0

2016 16 1 6,25 15 93,75 0 0 0 0

ВОДОТОЦИ ТИПА 2

У овој групи су велике реке са доминацијом средњег наноса, од којих територијом 

Града протиче само Колубара.
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Колубара

Ни један од 11 анализираних узорака није одговарао II класи вода. 
Одступања су регистрована према појединим хемијским, физичко-
хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који подржавају 
еколошки статус, као и неким параметрима хемијског статуса.

Одступања појединих микробиолошких и биолошких параметара, 
као и физичко-хемијских и хемијских параметара еколошког статуса и 
параметара хемијског статуса констатована су у свих 11 узорака (100%).

ВОДОТОЦИ ТИПА 3

У ову групу водних тела су сврстане мале и средње реке надморске висине до 500м.  
На територији Београда то су реке шумадијског побрђа, које извиру и/или се уливају 
у водна тела типа 1 и 2 на територији Града.

СЛИВ САВЕ

Директном сливу Саве на територији Београда, овој групи водотока припадају: 
Топчидерска, Железничка и Баричка река.

Топчидерска 
река

Сви узорци воде (6) су били у границама V класe према појединим 
хемијским, физичко-хемијским и микробиолошким параметрима који 
подржавају еколошки статус, као и параметрима хемијског статуса.

Железничка 
река

Сви узорци воде (5) су били у границама V класe према појединим 
хемијским, физичко-хемијским и микробиолошким параметрима који 
подржавају еколошки статус, као и неким параметрима хемијског статуса.

Баричка
река

Сви узорци (3) су ван II класе еколошког статуса према појединим 
хемијским, физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параме-
три ма који га подржавају, као и неким параметрима хемијског статуса.

СЛИВ ДУНАВА

Из ове групе водотока типа 3 на територији Града су директне притоке Дунава: 
Болечица и Грочица.

Болечка
река

Сви узорци воде Болечице (3) су ван II класe еколошког статуса 
према појединим микробиолошким, хемијским и физичко-хемијским 
параметрима који га подржавају, као и неким параметрима хемијског 
статуса.

Грочанска
река

Сви узорци воде (3) су ван II класe еколошког статуса према појединим 
микробиолошким, хемијским и физичко-хемијским параметрима који га 
подржавају, као и неким параметрима хемијског статуса.
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СЛИВ КОЛУБАРЕ

Из групе водотока типа 3, на градском подручју сливу Колубаре припадају десне 
притоке: Лукавица, Пештан, Турија, Бељаница и Барајевска река.

Бељаница Сви узорци воде (3) су ван II класе према неком од хемијских, физичко - 
хемијских и микробиолошких параметара.

Пештан

Сви узорци (3) су били ван граница II класе, а до прекорачења је долазило 
код појединих хемијских, физичко - хемијских и микробиолошким 
параметрима који подржавају еколошки статус, као и појединим 
параметрима хемијског статуса.

Турија
Сви узорци (3) су били ван граница II класе према неком од хемијских, 
физичко - хемијских и микробиолошким параметрима који подржавају 
еколошки статус, као и појединим параметрима хемијског статуса.

Лукавица
Сви узорци (3) су били ван граница II класе према неком од хемијских, 
физичко - хемијских и микробиолошким параметрима који подржавају 
еколошки статус, као и појединим параметрима хемијског статуса.

Барајевска
река

Сви узорци (3) су били ван граница II класе према неком од хемијских, 
физичко - хемијских и микробиолошким параметрима који подржавају 
еколошки статус, као и појединим параметрима хемијског статуса.

СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ

На територији Београда сливу Велике Мораве припадају следећи шумадијски водотоци 
типа 3: Велики Луг, Сопотска река и Раља.

Велики луг

Резултати показују да су сви узорци (3) ван граница II класe према 
појединим хемијским, физичко - хемијских и микробиолошким 
параметрима који подржавају еколошки статус, као и неким параметрима 
хемијског статуса.

Сопотска

река

Сви узорци (3) су били ван II класе еколошког статуса према већини 
хемијских, физичко - хемијских, микробиолошких и биолошких 
параметара који га подржавају, као и појединим параметрима хемијског 
статуса.

Раља
Сви узорци (3) су ван граница II класе према појединим хемијским, 
физичко - хемијских, микробиолошким и биолошким параметрима који 
подржавају еколошки статус, као и неким параметрима хемијског статуса.

ВЕШТАЧКА ВОДНА ТЕЛА

Према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода 
(„Службени гласник РС”, број: 96/2010) на територији Београда групи вештачких водних 
тела припадају канали Панчевачког рита, југоисточног Срема, као и мали канали у 
најсевернијем делу Шумадије.  
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Канали југоисточног Срема

Сливно подручје које дренирају ови канали обухвата практично највећи део 
југоисточног Срема, све од падина  Фрушке горе до Саве.

Галовица

Ни један од 42 испитана узорка није одговарао II класи квалитета 
површинских вода. Поређењем резултата из 2011. године, када је 
предвиђеној класи одговарало 2 (10%) узорка, са збирним резултатима 
за период од 2012. до 2015. године могло би се рећи да је дошло до 
погоршања квалитета али веома битно напоменути да се од 2012. године 
примењује нова регулатива која је довела до пооштравања норми што 
је један од разлога за лошије резултате.*

У 35 (83,33%) узорака су одступали поједини физичко-хемијски и 
микробиолошки параметри. Поједини физичко-хемијски параметри су 
одступали од предвиђене класе у 7 (16,67%) узорака  док узорака код 
којих одступају само микробиолошки параметри није било.*

Прогарска
јарчина

Од укупно 9 испитаних узорака само је један (11,11%) узорак одговарао II 
класи квалитета површинских вода, а код преосталих 8 (88,89%) узорака 
утврђено је одступање појединих физичко-хемијских и микробиолошких 
параметара. У односу на 2011. годину, када су два узорка одговарала 
предвиђеној класи, у посматраном четворогодишњем периоду је 
дошло до делимичног погоршања јер је само један узорак одговарао 
предвиђеној класи.*

Канали југо-западног Баната

На овом простору, који је некада представљао инундационо подручје Дунава, Тисе и 
Тамиша, налази се мрежа канала Панчевачког рита. 

Сибница

Сви испитани узорци (2) су ван II класе према појединим хемијским, 
физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који 
подржавају еколошки потенцијал, као и неким параметрима хемијског 
статуса.

Каловита

Сви узорци (2) су били ван II класе, један узорак према појединим 
хемијских, физичко - хемијских, микробиолошких и биолошких 
параметара који га подржавају, као и појединим параметрима хемијског 
статуса а други само према појединим хемијским и физичко-хемијским 
парамтерима.

Визељ
Сви испитани узорци (2) су ван II класе према појединим хемијским, физичко 
- хемијских, микробиолошким и биолошким параметрима који подржавају 
еколошки потенцијал, као и неким параметрима хемијског статуса.

Канал ПКБ

Сви испитани узорци (2) су ван II класе према појединим хемијским, 
физичко - хемијских, микробиолошким и биолошким параметрима који 
подржавају еколошки потенцијал, као и неким параметрима хемијског 
статуса.

Караш

Сви испитани узорци (2) су ван II класе према појединим хемијским, 
физичко - хемијских, микробиолошким и биолошким параметрима који 
подржавају еколошки потенцијал, као и неким параметрима хемијског 
статуса.
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Канали Посавине

У Посавини такође постоји мрежа канала који гравитирају сливу Саве, од којих се на 
територији Београда од значајнијих налази само Обреновачки канал.  

Обреновачки 
канал

Сви испитани узорци (2) су ван II класе према појединим хемијским, физичко 
- хемијских, микробиолошким и биолошким параметрима који подржавају 
еколошки потенцијал, као и неким параметрима хемијског статуса.

2.1.2. ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

На основу резултата свих обављених и теренских и лабораторијских испитивања 
реализованих у складу са Програмом контроле квалитета површинских вода на 
територији Београда у 2016. години, као и поређења са појединим параметрима квалитета 
воде у претходним годинама, где је то било могуће, може се констатовати следеће:

• Програм контроле квалитета површинских вода на територији Београда 
у 2016. години у потпуности је усаглашен са новим прописима из области 
мониторинга и квалитета вода.

• Током 2016. године, у периоду март-децембар обављана је контрола квалитета 
воде 24 водотока на 28 мониторинг профила, односно Програм је у целини 
реализован, како је било и предвиђено.

• Квалитет воде водотока типа 1 (Саве и Дунава) је знатно бољи него воде 
водотока типа 2 и 3, као и вештачких водних тела.

• На Сави су 4 узорка одговарала II класи вода према свим хемијским, физичко-
хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који подржавају 
еколошки статус, као и параметрима хемијског статуса, а на Дунаву је само 1 
узорак био у овој класи воде. 

• На Сави и Дунаву је еколошки статус у узорцима испитаним током 2016. 
године варирао, према хемијским и физичко-хемијским, микробиолошким 
и биолошким параметрима који га подржавају, од доброг до лошег. На обе 
реке је постигнут добар хемијски статус. 

• Са аспекта водоснабдевања грађана Обреновца, Барича, Београда и Винче, 
веома је значајно да на Сави и Дунаву нису регистроване приоритетне 
и приоритетне хазардне супстанце, међу којима има биокумулативних и 
канцерогених материја или су детектоване спорадично у веома ниским 
концентрацијама, које немају здравствени ни еко-токсиколошки значај.

• На осталим контролисаним водотоцима на простору Београда сви узорци 
били су ван граница II класе према неком од микробиолошких, биолошких, 
физичко-хемијских и хемијских параметара.

• Еколошки статус река које припадају сливу Саве (Топчидерска, Железничка 
и Баричка река) према параметрима који их подржавају је лош. 
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• Еколошки статус река које припадају сливу Дунава (Болечка и Грочанска река) 
према параметрима који их подржавају је лош

• Еколошки статус река које припадају сливу Колубаре (Бељаница, Пештан, 
Турија) је углавном умерен, док је еколошки статус Лукавице и Барајевске 
реке углавном лош. 

• Еколошки статус река које припадају сливу Велике Мораве (Велики луг и 
Сопотска река) углавном је слаб док је еколошки статус реке Раље углавном 
умерен. 

• Еколошки потенцијал канала југо-источног Срема (Галовица и Прогарска 
Јарчина) је углавном слаб.

• Еколошки потенцијал канала југо-западног Баната (Сибница, Каловита, Визељ, 
канал ПКБ, Караш) је лош.

• Еколошки потенцијал канала Посавине (Обреновачки канал) је у испитаним 
узорцима одговарао умереном  и лошем.

• Лош еколошки статус и потенцијал површинских вода на територији 
Београда указује велики утицај отпадних вода на квалитет ових водотока и 
на потребу да се заврши изградња колектора отпадних вода и уређаја за 
третман комуналних и индустријских отпадних вода пре њиховог испуштања 
у водоток.

• Као и претходних година током летњих месеци долази до смањења садржаја 
раствореног кисеоника. Ова појава је посебно изражена у водотоцима типа 
3 и код појединих вештачких водотока.

• Висок титар фекалних колиформа, укупних колиформа, као и цревних ентерокока 
се најчешће среће у води река типа 3 као и појединим каналима што за последицу 
најчешће има да ови водотоци не задовољавају санитарно-микробиолошке 
услове да се користе за рекреацију наводњавање и напајање стоке.

• Концентрација хлорофила а и сви Carlson-ови индекси трофије показују да 
на вештачким водним телима (каналима), процес еутрофизације напредује 
брже него на Дунаву и Сави. 

• Лоши резултати испитивања заједница дна на многим водотоцима типа 3, као 
вештачким водотоцима, указује на деградацију ових екосистема под утицајем 
загађења

• У седименту испитиваних водотока типа 1, 2 и 3, као и вештачким водним 
телима југоисточног Срема и Посавине садржај никла (Ni) је био изнад МДК, 
што претпостављамо да је последица геохемијског састава земљишта у сливу.

• У седименту појединих водних тела типа 3 изнад МДК су и концентрације бакра 
(Cu), арсена  (As), олова (Pb) и живе (Hg), али су доста ниже од ремедијационе 
вредности.

• Седименти свих река и канала не садрже органохлорне инсектициде, 
пестициде на бази хлорфенокси карбонских киселина, триазинске хербициде, 
хербициде из групе хлорацетанилида што је са аспекта хидробионата, 
посебно организама бентоса веома повољно.
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2.1.3.  ПРЕДЛОГ ДАЉИХ АКТИВНОСТИ  

Обзиром на постојеће околности у циљу заштите вода и унапређења систематске 
контроле квалитета водотока на територији Београда, требало би предузети следеће 
активности:

• Билатералним контактима и уговорима са суседним државама, као и кроз 
сарадњу у оквиру ICPDR регулисати питања квалитета великих притока 
Дунава на пролазу кроз нашу земљу (Драва, Тиса, Сава, Бегеј, Тамиш).

• Град Београд би у складу са распростирањем водних тела на својој територији, 
а имајући у виду надлежности у области заштите вода и животне средине, 
посебну бригу требао да посвети малим водотоцима који су целом дужином 
на његовој територији и имају великог значаја за локалне заједнице и насеља 
кроз која протичу.

• Контролу квалитета воде река и канала на територији Београда стално 
иновирати у складу са развојем лабораторијске аналитичке опреме и 
усаглашавати са новим републичким прописима из области заштите вода и 
животне средине, релевантним за предметно сливно подручје, конкретно 
водно тело и циљеве Мониторинга.

• Град Београд би преко органа градске Управе, Секретаријата за заштиту 
животне средине и других јавних предузећа и стручних организација требао 
да покрене иницијативу код надлежних Републичких органа за усаглашавање, 
измену и допуну постојећих прописа у области вода, у смислу њиховог 
иновирања. 

• Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са Управом за воде, ЈВП 
„Београд воде” и локалном самоуправом приградских општина, би требало да 
иницира израду Програма санације водотока на подручју ГУП-а и територији 
приградских општина.

• Надлежни инспекцијски органи треба посебну пажњу да посвете контроли 
квалитета отпадних вода индустријских погона, како би се смањила опасност 
од настанка хаваријских загађења.

• Пооштрити контролу индустријских и складишних простора, фарми и других 
објеката који врше дисконтинуирано испуштање отпадних вода. 

• Редовно контролисати привредне субјекте на територији Београда, чије 
отпадне воде садрже неорганске и органске приоритетне хазардне супстанце, 
посебно биокумулативне и канцерогене материје, а изливају се директно у 
Саву и Дунав, с обзиром да представљају сталну потенцијалну опасност за 
изворишта водоснабдевања у Баричу, Макишу и Винчи.

• Успоставити контролу поступања са муљем насталим у уређајима за треман 
отпадних вода и дефинисати место, динамику и начин његовог одлагања.

• Наставити активности на изградњи колектора и постројења за пречишћавање 
комуналних отпадних вода Града, у складу са израђеном просторно-планском 
и техничком документацијом.
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• Инсистирати код органа градске управе, локалне самоуправе у приградским 
општинама, еколошких покрета и друштвених организација, да се у локалне 
еколошке акционе планове (LEAP) међу приоритетне активности уврсти 
израда планова заштите водотока и санације главних извора њиховог 
загађивања, као и рекултивација и уређење приобаља.

• Размотрити могућност да се на Великом лугу, Лукавици, Болечици, Грочици, 
Сопотској и Баричкој реци изграде вишенаменске микроакумулације ради 
повећања протицаја у маловодном периоду и побољшања драстично 
нарушеног квалитета воде.

• Успоставити биомониторинг на комплетном току Дунава и Саве кроз 
Србију, како би се на време уочила и пратила појава биокумулације и 
биомагнификације приоритетних и приоритетних хазардних органских и 
неорганских супстанци у хидробионтима, и предузеле мере за спречавање 
укључивања ових  материја у ланце исхране на чијем је крају човек.
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2.2.  РАДИОАКТИВНОСТ У РЕЧНОЈ ВОДИ

У оквиру испитивања речних токова, анализирају се узорци воде и седимента Саве 
и Дунава.

Радиоактивност у 
речним водама

Највећи део радиоактивности у речним водама потиче од 
њене природне компоненте (углавном 40K), док је присуство 

произведеног радионуклида (137Cs) на значајно ниском нивоу.

Радиоактивност у 
седименту

Као и код површинских вода, и у речном седименту највећи део 
радиоактивности потиче од природних радионуклида (углавном 

40 K), док контаминација произведеним радионуклидима 137Cs и 
90Sr, проузрокована нуклеарним акцидентом у Чернобиљу 1986. 

године, има тенденцију опадања.

У узорцима површинске воде и седимента из река Саве и Дунава, утврђено је присуство 
природних радионуклида 226Ra, 232Th, 40K, 238U и 235U. Највећи део радиоактивности 
речних корита потиче од природног радионуклида 40K, чије су измерене специфичне 
активности у 2016. години биле на нивоу карактеристичних вредности за дату врсту 
узорака. 

Од произведених радионуклида, детектовани су изотопи 137Cs и 90Sr, чије присуство 
потиче од контаминације нуклеарним акцидентом у Чернобиљу 1986. године. Као 
последица разблажења, сви детектовани радионуклиди у узорцима површинских вода, 
имају нижу концентрацију у одосу на узорке седимента.

2.2.1. РЕЧНЕ ВОДЕ САВЕ И ДУНАВА У БЕОГРАДУ

Специфична активност у узорцима воде из Саве 2016. године 

Специфична активност 
радионуклида (Bq/l): Укупна α Укупна β 137Cs

Минимална годишња вредност < 0,04 < 0,07
< 0,0005

Максимална годишња вредност 0,10 ± 0,03 0,30 ± 0,04

Специфична активност у узорцима воде из Дунава 2016. године

Специфична активност 
радионуклида (Bq/l): Укупна α Укупна β 137Cs

Минимална годишња вредност < 0,04 0,16 ± 0,04 < 0,001

Максимална годишња вредност 0,30 ± 0,09 0,45 ± 0,09 0,011 ± 0,002
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2.2.2  Речни седимент Саве и Дунава у Београду

Специфична активност произведених радионуклида у речном седименту Саве 2016. године 

Специфична активност радионуклида (Bq/kg): 137Cs 90Sr

Минимална годишња вредност 6,7 ± 0,7 0,17 ± 0,04

Максимална годишња вредност 9 ± 1 0,18 ± 0,04

Специфична активност произведених радионуклида у речном седименту Дунава 2016. године

Специфична активност радионуклида (Bq/kg): 137Cs 90Sr

Минимална годишња вредност 10 ± 1 0,24 ± 0,04

Максимална годишња вредност 16 ± 2 0,32 ± 0,04
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2.3.  КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЈЕЗЕРА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ, К УПАЛИШТА „ЛИДО” И 
ПОДАВАЛСКИХ АК УМУЛАЦИЈА „ПАРИГ У З”, „БЕЛА РЕКА” И „ДУБОКИ ПОТОК” 

Контрола квалитета воде Језера на Ади Циганлији врши се од његовог формирања, a 
обзиром на двонаменско коришћење (рекреација и водоснабдевање), циљ контроле 
je заштитa здравља купача и заштитa изворишта Београдског водовода, као и процена 
брзине напредовања еутрофизационих процеса, ефикасности мера предузетих на 
очувању квалитета и потребе за предузимањем додатних мера заштите и санације. 
Квалитет воде купалишта „Лидо” проверава се ради заштите здравља купача.

Основна функција Подавалских акумулација је задржавање поплавног таласа, а њихове 
воде ретко се користе за заливање пољопривредних култура и рекреацију.

У наредној табели је приказана рекапитулација контроле квалитета испитиваних 
површинских вода.

Савско
језеро

Од 104 анализираних узоркака током 2016. године у границама II класе 
квалитета било је 50 узорака (48,08%), док је 54 узорка (51,92%) било у 
границама III класе само због минималног одступања pH вредности.

На годишњем нивоу, у санитарно-микробиолошком погледу а у односу 
на претходне године, дошло је до делимичног погоршања јер је 10 
узорака одступало од II класе квалитета. Поред забележеног одступања 
квалитет воде је задовољавао законске норме за купање и рекреацију и 
здравствена безбедност купача није била угрошена. Као и ранијих година 
квалитет воде одговара препорукама WHO  за отворена купалишта.

Купалиште 
„Лидо”

Од 10 анализираних узорка воде купалишта „Лидо” три узорка су била 
у границама II класе бонитета према свим испитиваним санитарно-
микробиолошким, физичко-хемијским и хемијским параметрима, али сви 
испитани узорци су задовољавали норме за купање и рекреацију грађана.

Од 7 узорака који нису одговарали II класи квалитета 1 узорак је одступао 
према физичко-хемијским и микробиолошким параметрима док је 5 
узорака одступало само према микробиолошким параметрима.

Акумулација
„Паригуз”

У периоду јул-август извршено је испитивање 3 узорака воде из 
акумулације и ниједан није одговарао II класи квалитета воде.

Само према појединим физичко-хемијским параметрима одступала су 2 
узорка, док је 1 узорак одступао према санитарно-микробиолошком и 
физичко-хемијским параметрима.

Акумулација
„Бела река”

У периоду јул-август испитано је 3 узорака воде из акумулације и ниједан 
није одговарао II класи квалитета воде. 

Само према појединим физичко-хемијским параметрима одступао је 1 
узорак, док су 2 узорка одступала према санитарно-микробиолошком и 
физичко-хемијским параметрима.

Акумулација
„Дубоки 

поток”

У периоду јул-август испитано је 3 узорака воде из акумулације и ниједан 
није одговарао II класи квалитета воде.

Само према појединим физичко-хемијским параметрима одступао је 1 
узорак, док су 2 узорка одступала према санитарно-микробиолошком и 
физичко-хемијским параметрима.
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Први купачи на Савском језеру су у 2016. години регистровани крајем предсезоне, а 
на подавалским акумулацијама средином јуна, због повољних метеоролошких услова. 
Први купачи на Лиду су регистровани нешто пре званичног почетка купалишне сезоне 
у другој половини јуна. 

Кошење и уклањање макрофита започето је у мају и вршено је свакодневно  до средине 
јула, а након тога је вршено по потреби на локацијама на којима је дошло до разрастања 
водене вегетације током целе сезоне. 

Рад пумпи на низводној прегради обезбедио је бољу циркулацију воде у Савском 
језеру.

2.3.1.  ДИНАМИКА И ПАРАМЕТРИ КОНТРОЛЕ 

Контрола квалитета воде Савског језера, Лида и Подавалских акумулација врши се 
различитом динамиком и по различитим параметрима, јер сврхе испитивања нису 
идентичне, а ради се и о различитим екосистемима, језерском, речном и проточним 
акумулацијама.

У 2016. години, у складу са препорукама Светске здравствене организације (WHO) да 
на сваких 500 м отвореног купалишта треба имати једно контролно место, квалитет 
воде Језера се контролисао на 4 профила: „Дечји базен код судијског торња”, „Округло 
купатило”, „Rаnnеy бунар РБ 12-1” и „Rаnnеy бунар РБ 14-1”. У току купалишне сезоне 
узорци за испитивање узимани су 2 пута недељно, док је узорковање у предсезони 
извршено једном. Контрола квалитета воде на Лиду у купалишној сезони (1. јул - 1. 
септембар) се вршила 1 недељно на профилу „Средина плаже”, а на Подавалским 
акумулацијама два пута месечно од јула до августа.

Градски завод за јавно здравље врши физичко-хемијска, хемијска и санитарно-
микробиолошка испитивања квалитета воде Језера, купалишта Лидо и подавалских 
акумулација, а хидробиолози Института за биолошка истраживања „Синиша Станковић” 
обављају сезонска хидроеколошка испитивања Језера и подавалских акумулација.

Методе узорковања, припреме и анализирања узорака усаглашене су са домаћим 
прописима и стандардима, као и прописима SRPS ISO, ISO, SMEWW и US EPA.

Ради дефинисања физичко-хемијских карактеристика воде на Језеру, Лиду и 
подавалским акумулацијама одређују се следећи параметри: температура, pH вредност, 
растворени кисеоник, степен сатурације кисеоником, петодневна биолошка потрошња 
кисеоника (BPK5), хемијска потрошња кисеоника (HPK из KMnO4), азотна тријада 
(амонијак, нитрити, нитрати), минерална уља, феноли, укупни фосфати и суспендоване 
материје. Део параметара одрећује се одмах по узорковању.

Од санитарно-микробиолошких параметара на свим купалиштима испитује се: број 
укупних колиформних бактерија у 100 ml, број фекалних колиформних бактерија у 
100 ml, број фекалних ентерокока у 100 ml., Proteus sp. и Pseudomonas aeruginosa, 
идентификација свих изолованих бактерија, број аеробних хетеротрофа и однос 
олиготрофних и хетеротрофних бактерија.
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Од биолошких елемената квалитета за класификацију еколошког потенцијала испитиују 
се: концентрација хлорофила а, састав фитопланктона и фитобентоса, заступљеност 
Cyanobacteria, индекс фосфатазне активности и Carlson индекса трофије за провидност 
воде, концентрацију хлорофила а и укупног фосфора. Такође и састав заједнице 
водених макробескичмењака, укупан број таксона, заступљеност Oligochaeta-
Tubificidae, сапробни индекс и индекс диверзитета.

Оцена квалитета воде Језера, купалишта Лидо и подавалских акумулација вршена је 
према Уредби о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних 
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС”, број 35/2011), Правилнику о параметрима еколошког и хемијског статуса 
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода 
(„Службени гласник РС”, број 74/2011) и Уредби о граничним вредностима загађујућих 
материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово 
достизање („Службени гласник РС”, број 50/2012), Уредби о категоризацији водотока 
(„Службени гласник РС”, број 5/68), Уредби о класификацији вода („Службени гласник 
РС”, број 5/68),. 

2.3.2.  КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЈЕЗЕРА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ

Од 104 анализирана узоркка током године у границама II класе еколошког потенцијала 
било је 50 узорка (48,08%), док је 44 узорка (42,31%) било у границама III класе само 
због минималног одступања pH вредности, односно 10 (9,61%) узорака због одступања 
pH вредности и микробиолошких параметара.

Са аспекта здравствено безбедне рекреације квалитет воде у купалишној сезони већ 
десету годину за редом одговара препорукама Светске здравствене организације, 
које дозвољавају да годишње, у купалишној сезони, одступа до 10% узорака према 
микробиолошким параметрима (9,61%). 

Од физичко-хемијских параметара од II класе квалитета воде одступа само pH и то у 
54 узорка.

У наредном графику приказан је санитарно-микробиолошки квалитет воде Језера у 
последњих петнаест година, период 1997-2016. године.
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График 1.   Проценат одступања од II класе квалитета воде због повећаног титра укупних колиформа у 
периоду 1997-2016. година

Битно је напоменути да су, са аспекта здравствено безбедне рекреације грађана и 
заштите подземних вода, односно изворишта београдског водовода, током целе године 
концентрације контролисаних опасних загађујућих материја (фенол, минерална уља, 
амонијак, нитрити, нитрати) биле знатно ниже од МДК, а најчешће на самом прагу 
детекције, или испод прага детекције за примењену методу.

Током контролног периода температура воде је имала мале сезонске и дневне 
варијације, од 23,2 оС до 29,7 оС. Већ у првој декади јуна температура воде је била 
довољно висока, >22,0 оС, за несметану рекреацију грађана. Први купачи су се појавили 
пре званичног почетка сезоне. Током целе купалишне сезоне температура воде је била 
повољна за рекреацију, без обзира на спорадичне падавине, ветар и захлађења. 

Максимална температура воде 29,7 оС, регистрована је 14. јула, а минимална 
температура од 18,4 oC, забележена је у предсезони, средином маја, што је и очекивано. 

У купалишној сезони константно се региструје супер сатурација кисеоником и повећање 
pH вредности, али то не сматрамо последицом загађења. Ово је уобичајена појава 
на затвореним акваторијима, посебно у летњим месецима, при веома интензивној 
фотосинтезној активности. Вода је константно благо до умерено алкална и pH вредност 
варира од 8,0 до 8,8. Максимална pH вредност, 8,8, регистрована је у само у једном 
узорку са краја августа. У односу на претходне године донекле је смањен број узорака 
са повишеним pH.
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Кисеонички режим и ниво нутријената су од посебне важности за квалитет воде 
Језера, јер због релативно мале дубине, велике просветљености и одсуства природне 
циркулације постоје предуслови за интензивну еутрофизацију. 

Степен сатурације кисеоником је висок практично током целе сезоне и креће се од мин. 
87% до макс. 143% у узорку од 11. јула. Појава суперсатурације је нормална појава на 
Језеру и током 2016. године није била детектована само у малобројним узорцима из 
августа и почетка септембра. За квалитет воде и акватичну фауну значајно је да нема 
појаве хипосатурације.

У води Језера се скоро константно региструју веома ниске концентрације суспендованих 
материја (мин <1 mg/l – макс 8 mg/l), што се повољно одражава и на прозирност воде. 
Максимална вредност, 8 mg/l, забележена је у другој недељи септембра код Рени 
бунара 14-1. Ниске вредности суспендованих материја доприносе заштити подземних 
водоносних слојева од евентуалног загађења токсичним материјама адсорбованим на 
суспендованим честицама.

Садржај фосфата, као једног од основних нутријената, у највећем броју узорака у 
купалишној сезони има релативно ниске вредности које не прелазе 0,025 mg/l, али и 
овако ниске концентрације довољне су за несметан развој алги, субмерзне и емерзне 
вегетације. Концентрација фосфора се кретала од 0,005 mg/l до 0,06 mg/l.

Једињења из групе „азотна тријада” су присутна у веома ниским концентрацијама које 
углавном задовољавају и одредбе Правилника о квалитету воде за пиће, делом због 
малог уноса из Таложнице, а већим делом због ефикасне и брзе оксидације и усвајања 
од стране бројних примарних продуцената.

На основу контроле садржаја минералних уља и испарљивих фенола, генерално се 
може рећи да садржај минералних уља не представља проблем на Језеру, односно да 
нису угрожени ни купачи ни извориште Београдског водовода.

Процес еутрофизације прати се и преко Carlson-ових индекса трофичности што 
олакшава доношење закључака о узроцима и могућим мерама унапређења стања. 
Током 2013. Carlson-ови индекси трофије за концентрацију хлорофила а и провидност 
воде су током сезоне одговарали мезотрофном, а за концентрацију укупних фосфата 
олиготрофном у јуну, мезотрофном у јулу и септембру и еутрофном у августу. 

Сви одређивани Carlson-ови индекси трофије указују на релативно задовољавајуће 
стање. На релативно добро станје указују и ниже концентрације хлорофила а које су 
према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/2011) константно у границама доброг 
еколошког потенцијала. Када се ово узме у обзир заједно са положајем Језера у правцу 
исток - југозапад, његовом јужном експозицијом, високим температурама воде и лако 
доступним трофогеним солима добијамо систем који стално мора да се контролише и 
на који мора да се утиче да би се успорили процеси еутрофизације. Ово се мора узети 
у обзир због двонаменске функције Језера, за водоснабдевање и рекреацију.

Укупне микробиолошке карактеристике воде Језера највећим делом зависе од броја 
и понашања купача, интензитета аутопурификационих процеса и проточности Језера. 
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Санитарно-микробиолошки статус Језера био је током целе купалишне сезоне 
задовољавајући и одговарао је домаћим прописима о води за купање и рекреацију.. 

Резултати свих микробиолошких испитивања показују да процес самопречишћавања 
воде у највећем броју случајева одржава стабилну равнотежу акватичног система, са 
санитарно-хигијенског аспекта, мада се ефикасност повремено погоршава, када број 
купача вишеструко превазилази и пројектовани и еколошки капацитет Језера, или се 
врше обимнији радови у приобаљу, без обзира што у процесу редукције колиформних 
бактерија учеству УВ радијација, зоопланктон, конкурентске и антагонистичке 
бактеријске врсте.

Присуство укупних колиформних бактерија није доказано у само 3 узорка (2,88%), што 
је лошије него претходних година. Бројност укупних колиформа у 100 ml воде кретала 
се од 1 до 24 196.

Присуство фекалних колиформа у води Језера није доказано у 41 узорку воде Језера 
(39,4%), што одговара вредностима последњих неколико година. Бројност фекланих 
колиформа варирала је од 1 до 21,1 у 100 ml а ако посматрамо само бројност феканих 
колиформа ово је најбоља ситуација у последњих петнаестак година. 

Присуство цревних ентерокока (Streptococcus „D”), у релативно малом броју, утврђено 
је у 51 узорку (49%), што је мало лошије него претходних година. Бројност цревних 
ентерокока се током купалишне сезоне кретала од 1 до 189,2 у 100 ml.

Присуство Proteus sp. није утврђено ни у једном узорку што је јако добро јер 
овај род бактерија спада у клице труљења и условно патогене бактерије, док је 
присуство Pseudomonas aeruginosa,  убиквитарне, веома резистентне бактерије, 
која спорадично доводи до инфекције слузокоже очију, уха или грла, поготово код 
имунокомпромитованих особа и деце, потврђено у 21 узорку што је најлошији резултат 
у последњих неколико година.

Наглашавамо да у води Језера нису идентификоване ентеропатогене бактерије, 
односно узрочници инфекција које се преносе хидричним путем.

Фитопланктон Савског језера представљен је, у каснолетњем периоду, са 95 таксона из 
7 алгалних раздела: (Cyanobacteria, Dinophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, Bacillariophyta, 
Chlorophyta и Euglenophyta) 

Анализом фитобентоса утврђено је присуство 50 таксона.

У заједници макробескичмењака Савског језера забележено је укупно 16 таксона у 
оквиру 7 група. Доминантне групе су Gastropoda и Diptera, док је заступљеност осталих 
група мања.

Макрофите су у Савском језеру, као и претходних година, углавном заступљене 
субмерзним врстама из родова Myriophyllum, Ceratophyllum и Potamogeton које 
доминирају у погледу бројности и покровности. Значајније су заступљене врсте: 
Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Ceratophyllum demersum, Potamogeton fluitans 
и P. crispus.
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Тешко је проценити заједницу макрофита са становишта покровности и биомасе, с 
обзиром на предузимане интервенције „кошења”.

На испитиваним профилима, још увек је одсутна једна од три вегетацијске зоне 
макрофита, тј. није дошло до формирања зоне флотантних биљака. На ову ситуацију, 
свакако, је имало утицаја кошење макрофита, као мера одржавања трофичког статуса 
Језера у границама нижих ступњева трофије.

У седименту Језера су присутне поједине опасне материје, али је њихов садржај нижи 
од МДК и далеко нижи од ремедијационих вредности. Изузетак је концентрација никла 
која је виша од МДК али нижа од ремедијационе вредности.

2.3.3. КВАЛИТЕТ ВОДЕ КУПАЛИШТА „ЛИДО”

Купалиште „Лидо” је једна од највећих плажа на обалама Дунава, на нашем сектору 
реке. Квалитет воде доминантно зависи од хидрометеоролошких прилика и динамике 
испуштања отпадних вода индустрије и других субјеката у Горњем Земуну.

Према резултатима обављених испитивања, генерално посматрано, није регистровано 
значајније осциловање квалитета, како у физичко-хемијском, тако и у санитарно-
микробиолошком погледу, али је дошло до побољшања у квалитету воде у односу на 
претходне године.

Од 10 анализираних узорака воде купалишта „Лидо” три узорка су била у границама 
II класе бонитета према свим испитиваним санитарно-микробиолошким, физичко-
хемијским и хемијским параметрима, а сви испитани узорци су задовољавали норме 
за купање и рекреацију грађана.

Од 7 узорака који нису одговарали II класи квалитета 1 узорак је одступао према 
физичко-хемијским и микробиолошким параметрима док је 5 узорака одступало само 
према микробиолошким параметрима.

У односу на претходне године када већина узорака није одговарала за купање и 
рекреацију грађана ситуација је током 2016. била доста боља.

До одступања од II класе квалитета површинских вода у испитиваним физичко-
хемијским и хемијским парамтерима током 2016. године долази у само једном узорку 
и то због смањене концентрације раствореног кисеоника што је ранијих година била 
честа појава на овом купалишту.

Током купалишне сезоне, као и претходних година, долази до већих варирања у 
концентрацији суспендованих материја. Мада нема већи здравствени значај висока 
концентрација суспендованих материја доводи до повећане мутноће која визуелно 
неповољно делује на купаче.

Осцилације температуре током купалишне сезоне су биле мале и минимална 
температура воде од 20,4 оС је измерена крајем августа, а максимална од 25 оС 
почетком августа.
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Сви кисеонички параметри показују да су потрошња и продукција кисеоника добро 
уравнотежени, односно да кисеонички режим није био поремећен.

Азотна тријада (амонијак, нитрити, нитрати) је веома уједначена, стабилна и константно 
у границама прописане класе речних вода, што је због приобалних излива колектора 
градске и индустријске канализације, релативно ретко на овом сектору Дунава. 

Санитарно-микробиолошке карактеристике Дунава на купалишту „Лидо”, имајући у 
виду његов положај, највише зависе од динамике испуштања и количине санитарних 
отпадних вода испуштених на потезу Горњег Земуна и Батајнице, али и од квалитета воде 
која дотиче са узводног подручја. Не треба занемарити ни повремено велики утицај 
реке Тисе посебно након обилних падавина у Карпатима и спирања нечистоћа са обала.

Бројност укупних колиформа се кретала од 816 до 54 090 у 100 ml воде и у највећем 
броју узорака је одговарала III класи квалитета воде. Детектоване бројности су веће 
него претходне године али одговарају вишегодишњем просеку. 

Присуство фекалних колиформа регистровано је у свим узорцима. Бројност се кретала 
од 111 до 9.950 у 100 ml воде. у последњој недељи августа до 3 800 у узорцима из 
прве половине јула. Од свих испитаних узорака четири су одступала од прописаних 
норми, а добијена вредности су одговарале III класи квалитета. Иако су поједини 
узорци одговарали III класи квалитета и даље су задовољавали норме, за купање и 
рекреацију, домаће регулативе.

Присуство цревних ентерокока забележено је у свим узорцима и указује на погоршан 
квалитет воде са аспекта здравствене безбедности купача. Бројност је углавном 
ниска и креће се од 16 до 1203 у 100 ml воде. Овако ниске бројности задовољавају 
задовољавају домаћу регулативу квалитету површинских вода за купање и рекреацију

У току 2016. године присуство бактерије Proteus sp. која представља клицу труљења, 
није утврђено ни у једном узорку што је један од позитивних карактеристика квалитета 
воде на овом купалишту. С друге стране, присуство бактерије Pseudomonas aeruginosa, 
убиквитарне, веома резистентне бактерије, која спорадично доводи до инфекција 
слузокоже очију, уха или грла поготово код појединих осетљивих особа а нарочито 
код деце, је утврђено у 2 узорка што је лошије него 2015. године али одговара 
вишегодишњем просеку.

Све ово указује на релативно добар квалитет воде на овом купалишту, који јесте мало 
лошији него у 2015. години, због нешто већих бројности присутних група бактерија, 
али је дефинитивно дошло до побољшања у односу на вишегодишњи период. 

2.3.4. КВАЛИТЕТ ВОДЕ ПОДАВАЛСКИХ АКУМУЛАЦИЈА

Испитивање квалитета воде акумулације „Паригуз” извршено је у 3 узорка узетих у 
периоду јул-август. Резултати теренских и лабораторијских испитивања показују 
да су сви узорци оступали од II класе бонитета. Према појединим физичко-
хемијским параметрима одступало је 2 узорка, док је одступање према санитарно-
микробиолошким и физичко-хемијским параметрима било у 1 узорку.  
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Генерално, квалитет воде акумулације „Паригуз”  је, током спровођења мониторинга 
у 2016. години, одговарао прописаном за рекреацију грађана у смислу здравствене 
безбедности, и коришћењу воде у друге водопривредне сврхе иако је у свим узорцима 
квалитет воде одступао од II класе квалитета.

Међу физичко - хемијским и хемијским параметрима одступањa од прописане класе 
квалитета вода су најчешће детектована код параметара pH, БПК5, укупног азота, 
укупног фосфора и укупног органског угљеника. 

Садржај хлорофила а је углавном висок и варирао је од 60,51 до 120,38 µg/l. Прописана 
граница доборг и бољег еколошког потенцијала од 50 µg/L хлорофила а прекорачена 
је у свим узорцима. Carlson-ов индек трофије за концентрацију хлорофила а, 
концентрацију фосфора и провидност се крећу у границама еутрофије и хипертрофије 
што одговара вишегодишњим вредностима. 

О санитарно-микробиолошком статусу ове акумулације у току 2016. године се може 
говорити само везано за период спровођења мониторинга. Овај статус је, као и 
2015. године, био задовољавајући. Микробиолошки параметри били у границама 
предвиђеним за воду за купање и рекреацију грађана према нашој Уредби 50/2012, 
док је одступање од Уредбе ЕУ о управљању квалитетом воде за купање (2006/7 ЕС) 
забележено само у узорку воде из последње декаде августа.

Присуство фекалних колиформа и цревних ентерокока у свим испитаним узорцима и 
поред ниских бројности указује на лошије стање ове акумулације. 

Квалитет воде акумулације Бела река контролисан је у 3 узорака узетих у периоду јул-
август 2016. Резултати обављених теренских и лабораторијских испитивања показују да 
су сва 3 узорка одступала од предвиђене II класе бонитета. У 2 узорка је до одступања 
дошло због физичко-хемијских и санитарно-микробиолошких параметара, док је у 1 
узорку до одступања дошло само због појединих физичко-хемијских параметара. 

Међу физичко-хемијским и хемијским параметрима одступањa од прописане класе 
квалитета водe су најчешће утврђена код БПК5, амонијум јона и укупног органског 
угљеника. 

Садржај хлорофила а је варирао је од 22,4 до 40,99 µg/l. Све вредности, као и у 2015. 
години, одговарају добром и бољем еколошком потенцијалу, али су више него 2015. 
Carlson-ов индек трофије за концентрацију хлорофила а, концентрацију фосфора и 
провидност се, углавном, крећу у границама еутрофије што одговара вишегодишњим 
вредностима.  

Квалитет воде са санитарно микробиолошког аспекта је повољнији него претходних 
година. Од три испитана узорка само један је одступао од II класе квалитета али је 
и даље задовољавао норме за безбедно купање и рекреацију грађана. Бројност 
укупних колиформа се кретала од 1.500 до 24.196 у 100 ml воде. Присуство фекалних 
колиформа је утврђено у свим испитаним узорцима што се и очекивало на основу 
ранијих мониторинга. Њихова бројност се кретала од 7,5 до 54,8 у 100 ml. Присуство 
цревних ентерокока је утврђено у свим испитаним узорцима а бројност се кретала 
од 13 до 133,3 у 100 ml воде. Присуство фекалних колиформа и цревних ентерокока 
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у свим испитаним узорцима, као и у акумулацији „Паригуз”, и поред ниских бројности 
указује на лошије стање ове акумулације.

Контрола квалитета воде акумулације Дубоки поток извршена је у 3 узорака. Резултати 
обављених теренских и лабораторијских испитивања показују да су сва 3 узорка 
одступала од предвиђене II класе бонитета. У 2 узорка је до одступања дошло због 
физичко-хемијских и санитарно-микробиолошких параметара, док је у 1 узорку до 
одступања дошло само због појединих физичко-хемијских параметара.

Одступања у испитиваним физичко-хемијским параметрима су најчешће забележена 
код БПК5, концентрације раствореног кисеоника  и укупног органског угљеника.

Концентрација хлорофила а варирала је од 14,98 до 34,72 µg/l. Све вредности, као и 
у 2015. години, одговарају добром и бољем еколошком потенцијалу и приближно су 
сличне онима из 2015. године. Carlson-ов индек трофије за концентрацију хлорофила 
а, концентрацију фосфора и провидност се, углавном, крећу у границама еутрофије 
што одговара вишегодишњим вредностима.  

Квалитет воде са санитарно-микробиолошког аспекта је задовољавао норме 
предвиђене за површинске воде које се користе за купање и рекреацију у свим 
испитаним узорцима. Бројност укупних колиформа се кретала од 241,6 до 24.196 у 100 
ml. Присуство фекалних колиформа је утврђено у свим испитаним узорцима што се и 
очекивало на основу ранијих мониторинга. Њихова бројност се кретала од 20,3 до 167 
у 100 ml воде. Присуство цревних ентерокока је,такође, утврђено у свим испитаним 
узорцима, а бројност се кретала од 4,1 до 1299,7 у 100 ml воде. Присуство фекалних 
колиформа и цревних ентерокока у свим испитаним узорцима, као и у акумулацији 
„Паригуз”, и поред ниских бројности указује на лошије стање ове акумулације.

У седименту све три акумулације концентрације тешких и токсичних метала и 
минералних уља, са изузетком никла, су у границама МДК. Концентрација никла на 
Белој реци и Дубоком потоку је била изнад МДК али испод ремедијационе вредности. 
У седименту ових акумулација није утврђено присуство полицикличних ароматичних 
угљоводоника (PAH), полихлорованих бифенила (PCB) и пестицида на бази хлорфенокси 
карбонских киселина или су њихове концентрације биле испод прага детекције. 

2.3.5. ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

На основу резултата свих обављених испитивања квалитета воде Савског језера и 
таложнице на Ади Циганлији, купалишта „Лидо” и подавалских акумулација „Паригуз”, 
„Бела река” и „Дубоки поток”, може се констатовати следеће:

1) Ада Циганлија

• Тренд доброг квалитета воде Језера у односу на предходни вишегодишњи период 
се наставља и у 2016. години.

• Санитарно - микробиолошки статус Језера био је током целе купалишне сезоне 
задовољавајући и одговарао је домаћим и страним прописима о води за купање.
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• Процес самопречишћавања воде, контролисана проточност и пасивна аерација 
успешно су одржавале стабилну равнотежу акватичног система, са санитарног 
аспекта.

• У купалишној сезони, у санитарно микробиолошком погледу, ни један узорак 
није одступао од прописаних норми за воду намењеној рекреацији грађана што 
одговара вишегодишњем низу добрих резултата.

• Велики број купача током купалишне сезоне, који понекад премашује еколошки 
капацитет Језера, као и стално увођење нових услужних, рекративних и других 
садржаја, могу да угрозе способност самопречишћавања и представљају 
потенцијалну опасност за квалитет воде Савског језера.

2) Лидо

• Квалитет воде Дунава у зони купалишта „Лидо”  у 2016. години, као и у 2015, је бољи 
од просека последњих 4–5 година. 

• Иако су индикатори фекалног загађења присутни у свим узорцима, услед малих 
бројности безбедност купача није била угрожена.

3) Подавалске акумулације

• Резултати теренских и лабораторијских испитивања показују да су сви узорци воде 
подавалских акумулација одступали од II класе квалитета воде.

• Током купалишне сезоне санитарно-микробиолошка ситуација на све три 
акумулације је била задовољавајућа.

• Постепено погоршање трофичног статуса, односно убрзавање старења и 
забаривања све три акумулације, може имати озбиљне импликације на квалитет 
воде и могућност даљег вишенаменског коришћења.
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2.4. КВА ЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ БЕОГРА ДСКОГ ВОДОВОД А

Градски завод за јавно здравље Београд више деценија уназад врши контролу 
здравствене исправности воде за пиће из београдског водоводног система (БВС), која 
се спроводи у циљу заштите здравља становништва.

Контрола се обавља према Програму који је у складу са Правилником о хигијенској 
исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 42/98). Поред јавно здравствене 
контроле, у лабораторијама погона за пречишћавање воде (BVS) се обавља и интерна 
контрола квалитета воде. Интерна контрола прати параметре показатеље квалитета 
сирове воде, као и параметре који су кључни за праћење технолошког процеса 
производње. Поред лабораторије, интерну контролу спроводи и Служба санитарне 
контроле воде београдског водовода, која узима приближно исти број узорака као 
и Градски завод за јавно здравље. Четврти степен контроле је надзор који врши 
санитарна инспекција Министарства здравља, ненајављено, неколико пута годишње.
У наредној табели је приказан сумарни извештај о резултатима лабораторијске 
контроле воде за пиће из BVS-а,  укључујући и водовод у Винчи, у току 2016. године.

Физичко-
хемијска
испитивања

Резултати свих обављених физичко-хемијских анализа узорака воде 
за пиће из система БВС-а у 2016.години, показују да је од укупно 7.356 
испитаних узорака са производних погона, резервоара и тачака 
на водоводној мрежи, 94 (1,3%) одступало од норми предвиђених 
Правилником („Службени лист СРЈ”, бр. 42/98) у физичко-хемијском 
погледу.

У само 3 испитивана узорка воде за пиће из производних погона је 
регистровано минимално одступање у погледу мутноће и садржаја 
гвожђа. У узорцима воде из резервоара и из водоводне мреже 
најчешће одступање од прописаних норми регистровано је такође 
у погледу мутноће и садржаја гвожђа, што није значајно са аспекта 
здравља.

Бактериолошка
испитивања

Резултати бактериолошких анализа узорака воде за пиће из система 
београдског водовода показују да је од укупно 7 356 узорака, 208 
(2,8%) одступало од Правилника у бактериолошком погледу.

Наведена одступања су у оквиру просека који се евидентира дуги 
низ година, а најчешћи узрок неисправности је повећан укупан 
број бактерија у 1 ml воде, што нема висок здравствени значај, 
већ представља индикатор стања, важан за процену квалитета 
и интегритета дистрибутивног система. Наведени параметар се 
различито нормира или се не нормира у другим регулативама у 
свету, за разлику од нашег прописа, који је лимит за овај параметар 
прописао изузетно строго. Према томе, уколико би се извршило 
усаглашавање норми, тада би и оцена бактериолошког квалитета 
била знатно другачија, односно одступања би била мања. Битно је 
истаћи да у води из београдског водоводног система никада није 
регистровано присуство патогених микроорганизама.  
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Контрола радио 
активности

У 2016. години испитано је укупно 20 узорака воде за пиће, а 
резултати су показали да је укупна алфа активност <0,1 Бq/л, а укупна 
бета активност <1 Бq/л, што значи да су сви узорци били исправни у 
погледу радиолошких особина.  

 
У оквиру систематске јавно здравствене контроле квалитета воде за пиће, узорци се 
узимају са следећих места:

- на 5 погона (инсталација) за прераду воде („Баново брдо” „Ц.С. Топчидер”), „Бежанија”, 
„Беле Водев, „Макиш” и „Винча”);

- из 16 резервоара и

- са око 100 тачака из дистрибутивне мреже у разним деловима Града.

Узорци са инсталација се узимају свакодневно, узорци из свих резервоара се узму у 
току недељу дана, а за исто време се „покрију” и све тачке на дистрибутивној мрежи. 
Поред планског узорковања, примају се и реализују захтеви грађана или институција 
за ванредно узорковање због сумње у квалитет воде након кварова на водоводној 
мрежи или на основу различитих примедби потрошача. Ванредно праћење квалитета 
према посебним индикацијама, са праћењем циљаних параметара, се одвија и код свих 
акциденталних загађења површинских водотокова која би могла да угрозе извориште 
београдског водовода, код елементарних непогода, као и у свим ситуацијама у којима 
се процењује да постоји ризик од загађења воде за пиће.

У систем београдског водовода је од од фебруара 1993. године укључен и  водовод у 
Винчи. Овај водовод снабдева водом за пиће око 15 000 становника насеља Винча и 
Лештане. Узорци воде за пиће из овог водовода се узимају на црпној станици (два пута 
недељно) и са четири тачке из дистрибутивне мреже (једном недељно).

У узетим узорцима воде за пиће прати се физичко-хемијски, бактериолошки, биолошки 
квалитет воде, као и степен радиоактивности. Ова последња врста испитивања су у 2016. 
обављена два пута годишње у Институту за медицину рада „Др Драгомир Карајовић” 
и у Институту за нуклеарне науке „Винча”, у лабораторијама овлашћеним за ову врсту 
испитивања.

Физичко-хемијски преглед узорака воде се обавља у неколико обима које предвиђа 
важећи Правилник о води за пиће: „Основна”, „Периодична” и „Велика” анализа. 
Наглашавамо да је последњих година у Лабораторији за хуману екологију и 
екотоксикологију ГЗЈЗ највећа пажња посвећена развоју у области органске хемије, због 
присуства све већег броја органских загађивача и њихових нуспродуката у животној 
средини. Због тога се данас у оквиру физичко-хемијских испитивања анализира велики 
број параметра из следећих група једињења: пестициди, полициклични ароматични 
угљоводоници, полихлоровани бифенили, хлоровани етени, алкани, бензени, 
трихалометани, ацетонитрили, ароматични угљоводоници и многи други. Примена 
осетљивих техника гасне, течне хроматографије и индуковане купловане плазме нам 
омогућава да откријемо присуство више стотина органских и неорганских полутаната.



2. ВОДА

107

Ова лабораторија је акредитована по стандарду SRPS ISO 17025, овлашћена је од 
стране ресорног министарства и учесник је великог броја домаћих и међународних 
међулабораторијских испитивања.

Резултати лабораторијских испитивања узорака воде за пиће из BVS-а се презентују у 
месечним и годишњим извештајима који се достављају Сектору за санитарни надзор 
Министарства здравља, Секретаријату за заштиту животне средине града Београда и 
ЈКП „Београдски водовод и канализација”.

Прерада воде на инсталацијама „Баново брдо”, „Беле Воде”, „Бежанија” и „Винча”, 
се обавља конвенционалном технологијом која обухвата аерацију са ретензијом, 
филтрацију и хлорисање. Дезинфекција воде у BVS-у се обавља гасним хлором.

Постројење „Макиш 1” је пројектовано на принципима савремене технологије 
пречишћавања (предозонизација, коагулација, флокулација, таложење, главна 
озонизација, филтрирање на двослојним филтрима, адсорпција на гранулисаном 
активном угљу, хлорисање) која је у стању да из сирове воде уклони велики спектар 
повремено или стално присутних органских загадјивача и тешких метала.

Сличне перформансе има и постројење „Макиш 2”, које је у систем београдског водовода 
укључено 2015. године, са просечним учешћем од 50% у укупној запремини воде која 
се производи у овом делу београдског водоводног система.  

Конзумно подручје београдског водоводног система чини град Београд са приградским 
насељима Производња воде на инсталацијама Београдског водовода у 2016. години 
износила је 187.780.184 m3, у просеку 5.938 l/s.

Од укупне количине произведене воде 43,09% (2.559 l/s) према пореклу припада 
подземној води, а 56,91% (3.380 l/s) речној води.

Максимална производња забележена је 27. јуна 2016. године и износила је 6.541 l/s 
односно 565.126 m3 на дан.

У току 2016. године просечна производња воде за пиће на инсталацијама је износила: 
Баново брдо 1.138 l/s, Беле воде 469 l/s, Бежанија 1.236 l/s, Макиш 3.042 l/s и Винча 53 
l/s. На основу овога удео производних погона у укупној произведеној количини воде 
је износио: Баново брдо 19,17%, Беле воде 7,90%, Бежанија 20,81%, Макиш са највећим 
уделом од 51,23% и са најмањи уделом Винча од 0,90%.

2.4.1. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

У току 2016. године у Лабораторији за хуману екологију Градског завода за јавно здравље 
анализирано је укупно 7.356 узорака воде за пиће из београдског водоводног система. 
Физичко-хемијско испитивање у обиму Основне (А) анализе је обављено у 6.860 узорака 
воде, у 365 узорака у обиму Периодичне (Б) анализе и у 131 узорку у обиму „Велике“ 
анализе. Праћење микробиолошке исправности је спроведено кроз анализу 7.356 
узорака воде за бактериолошко испитивање, а у 365 узорака испитивани су биолошки 
параметри. 
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У следећој табели је приказан број испитаних узорака воде по врстама прегледа и месту 
узорковања:

Места 
узорковања

Ук. бр. узор.
за физ. хем.
испитивања

Број узорака према Програму 
физичко-хемијског испитивања Бр.узо. за 

бактер.
испити.

Бр. узо. за 
биолошко 
испити.

Бр. узор. за 
радиолошко 
испити.основни 

А
периодични 
Б

Велики 
В

Инсталације 1456 1362 48 48 1456 48 8

Резервоари 778 597 181 0 778 181 0

Вод.мрежа 4769 4594 113 60 4769 113 10

Винча-црп. 
станица 154 132 11 11 154 11 2

Винча-вод.
мрежа 199 175 12 12 199 12 0

Укупно 7356 6860 365 131 7356 365 20

2.4.1.1.  Резултати физичко-хемијских анализа воде за пиће

Резултати свих обављених физичко-хемијских анализа узорака воде за пиће из система 
BVS-а показују да је од 7.356 узорака, 94 (1,3%) одступало од норми предвиђених 
Правилником, у физичко-хемијском погледу.

Табела 2.  Укупан број и проценат физичко-хемијских одступања у  узорцима воде за пиће из BVS-а у 
2016.години

Место 
узорковања

Укупан бр.  
испит. узор.

Физичко-хемијски  неисправно

број узорака %

Инсталације 1456 2 0,1

Резервоари 778 5 0,7

Вод.мрежа 4769 83 0,7

Винча
Црпна станица 154 1 0,6

Винча
Вод.мрежа 199 2 1,0

УКУПНО 7356 94 1,3

У узорцима воде за пиће најчешће, и заправо једино, одступање од прописаних норми 
је регистровано у погледу мутноће и садржаја гвожђа. Ова одступања од Правилником 
задатих норми су минимална и нису значајна са аспекта здравља. 

Изузев наведених одступања, сви други испитани физичко-хемијски параметри у 
узорцима воде за пиће су били у оквиру максимално дозвољених вредности, с тим 
што треба нагласити да полициклични ароматични угљоводоници, полихлоровани 
бифенили, органохлорни, органофосфорни пестициди, феноли, цијаниди, минерална 
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уља, алкилбензолсулфонати, токсични метали (жива, олово, кадмијум, хром) и нитрити 
нису детектовани, односно, били су на граници детекције, док су концентрације 
осталих параметара биле знатно испод максимално дозвољене концентрације 
(MDK). Са здравственог аспекта је повољно и то што су концентрације споредних 
продуката дезинфекције биле значајно испод прописаних лимита (пет пута мање 
од MDK). Из ове групе параметара одређују се концентрације трихалометана 
(хлороформ, дихлорбромметан, дибромхлорметан и бромоформ), халогенованих 
ацетонитрила (дибромацетонитрил, дихлорацетонитрил, трихлорацетонитрил и 
бромохлороацетонитрил), хлорпикрина и халосирћетне киселине. Најчешће се у води 
за пиће не региструју, или се региструју у веома малим концентрацијама хлоровани 
алкани, етени, бензоли и ароматични угљоводоници. 

У табели 3. је дат приказ неорганских параметара који се региструју у води за пиће са 
инсталација у оквиру Периодичних и Великих анализа.

Из приказаних резултата се може видети да су све концентрације испод максимално 
дозвољених, а важно је и да су њихове вредности стабилне током вишегодишњег 
праћења.

Табела 3.  Средње, минималне и максималне концентрације неких параметара у води за пиће са 
инсталација BVS-а у 2016.год.

ПАРАМЕТРИ Беле 
Воде Макиш Бежанија Ц.С    

Топчидер* Винча

Алуминијум
(mg/l)
MDK  0.2

ср. вред. 0.046 0.090 <0.01 0.006 0.039

маks. 0.064 0.127 <0.01 0.098 0.112

мин. 0.012 0.057 0.001 0.001 0.019

Арсен
(mg/l)
MDK  0.01

ср. вред. 0.001 0.001 0.004 0.002 0.002

маks. 0.001 0.005 0.006 0.004 0.005

мин. <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

Бакар
(mg/l)
MDK  2.0

ср. вред. 0.129 0.010 0.010 <0.010 0.033

маks. 1.199 0.01 0.01 <0.010 0.86

мин. 0.015 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Калцијум
(mg/l)
MDK 200.0

ср. вред. 81.5 67.9 80.0 69.3 58.7

маks. 97.8 84.9 82.9 75.2 71.0

мин. 77.5 62.4 77.7 66.2 44.4

Калијум
(mg/l)
MDK  12.0

ср. вред. 1.32 1.38 1.75 1.34 2.12

маks. 1.58 1.64 1.96 1.54 3.70

мин. 1.10 1.07 1.61 1.12 1.51

Магнезијум
(mg/l)
MDK  50.0

ср. вред. 18.9 10.7 24.9 12.4 11.4

маks. 28.7 13.2 26.2 14.1 14.9

мин. 16.9 8.4 23.5 11.2 9.6

Натријум
(mg/l)
MDK 150.0

ср. вред. 11.2 8.2 17.3 8.4 9.8

маks. 18.8 13.6 21.3 10.7 17.9

мин. 8.9 4.8 14.4 6.9 5.7
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Сулфати
(mg/l)
MDK 250

ср. вред. 52.5 41.3 30.0 35.8 56.3

маks. 69.4 53.5 33.8 44.9 65.4

мин. 40.6 32.7 26.9 28.8 42.2

Ортофосфати
(mg/l)
MDK  0.15

ср. вред. <0.005 0.005 0.006 0.005 0.005

маks. <0.005 0.005 0.011 0.007 0.008

мин. <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Флуориди
(mg/l)
MDK  1.2

ср. вред. 0.06 0.06 0.12 0.07 0.06

маks. 0.10 0.11 0.18 0.10 0.08

мин. <0.05 0.04 0.10 0.04 0.05

Бикарбонати
(mg/l)

ср. вред. 263.3 204.3 338.8 219.3 175.1

маks. 382.2 248.0 362.8 240.3 212.5

мин. 234.0 186.5 307.4 189.7 147.9

Укупна
тврдоћа
(°dH)

ср. вред. 15.5 12.0 17.0 12.6 11.1

маks. 16.9 15.0 17.7 13.8 12.9

мин. 14.8 11.1 16.6 11.9 9.9

* Мешана вода са инсталација „Баново брдо” и „Макиш”

Са техничког аспекта примене воде је значајно истаћи вредности за укупну тврдоћу 
воде, које у делу система на десној обали Саве, тј. у „Старом Београду” и износе 9,9-16,9 
°dH, са најнижим вредностима у Винчи, док је тврдоћа воде на инсталацији „Бежанија”, 
тј. на Новом Београду, нешто већа и износи 16,6-17,7 °dH.

Такође је у води за пиће са Бежаније нешто већа концентрација калцијума, магнезијума, 
бикарбоната, али и калијума, натријума и арсена у односу на остале инсталације. Из 
овога се види да квалитет воде из изворишта у алувиону на левој обали Саве има 
незнатно другачије карактеристике у односу на изворишта у алувиону на десној обали 
Саве.

Треба истаћи да се ни на једном погону за прераду воде на подручју Београда не 
врши флуоридизација воде, тако да приказане вредности у табели представљају 
природни садржај флуорида у води за пиће. Додатну саплементацију флуором у циљу 
превенције каријеса зуба неопходно је обезбедити применом безбеднијих поступака: 
локална апликација у систематским превентивним програмима стоматолошке 
заштите са едукацијом становништва, коришћење паста за зубе са флуором и др. С 
обзиром да су поново покренуте полемике о потреби флуоридизације воде за пиће 
у водоводима, покренута је и иницијатива за измену прописа у овој области, јер су 
сазнања о нуспродуктима који се поступком флуоризације добијају и њиховој штетности 
по здравље превагнула, а на располагању је низ других, такође ефикасних начина за 
превенцију каријеса.

 У поређењу са ранијим годинама укупно одступање од прописаних норми Правилника 
у физичко-хемијском погледу је у оквиру просека, с обзиром да је у оквиру интервала 
од 0,6% -1,7% за период од 2011 - 2015.године.
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2.4.1.2.  Резултати микробиолошких анализа воде за пиће

Резултати бактериолошких анализа

Резултати бактериолошких анализа узорака воде за пиће из система београдског 
водовода показују да је од укупно 7.356 узорака, 208 (2,8 %) одступало од Правилника 
(„Службени лист СРЈ”, бр. 42/98) у бактериолошком погледу.

Табела 4. Укупан број и проценат одступања у бактериолошком погледу у узорцима 
воде  за пиће из BVS-а у 2016. години

воде за пиће из BVS-а у 2016. години

Место
узорковања

Укупан бр.
испит. узор.

Бактериолошки  неисправно

број узорака %

Инсталације 1456 5 0,3

Резервоари 778 15 1,9

Вод.мрежа 4769 180 3,8

Винча

Црпна станица
154 0 0,0

Винча

водоводна мрежа
199 8 4,0

УКУПНО 7356 208 2,8

Најчешће одступање које се региструје је повећан укупан број аеробних мезофилних 
бактерија у 1 ml воде, што само по себи нема значаја, с обзиром да такав налаз није 
праћен присуством неког од других бактериолошких индикатора. 

У великом броју случајева је у питању континуирана бактериолошка неисправност 
на истим точећим местима, као последица лоше изведене и/или лоше одржаване 
терцијарне дистрибутивне мреже (унутрашња водоводна мрежа објеката), старих 
и лоших славина или слабо одржаваних индивидуалних система за загревање 
воде. Посебан проблем су „дивљи” прикључци који су накнадно легализовани без 
унапређења техничких карактеристика, као и још увек присутно неовлашћено и 
непрописно прикључивање индивидуалних бунара са неисправном водом на градску 
мрежу у ободним градским насељима, чиме грађани, али и нека предузећа, постижу 
двојно снабдевање водом за пиће. 

С друге стране, мора се узети у обзир да је норма за параметар који највише учествује 
у процентуалној неисправности, а то је укупан број бактерија у 1 ml воде (37˚C), а која 
износи максимално 10 бактерија у 1 ml воде, престрога. У већини страних регулатива 
овај параметар се убраја у индикаторске параметре, па или није нормиран, или је 
норма значајно виша. Према томе, уколико би се извршило усаглашавање домаћег 
прописа са страним нормама, проценат одступања би био значајно нижи.
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Укупно одступање од прописаних норми Правилника у бактериолошком погледу се 
у периоду од 2011 - 2015. године кретало од 2,3% - 4,4%, па се одступање од 2,8% у 
2016. години може сматрати за значајно побољшање и указује на позитивне резултате  
активности на решавању неких од напред наведених проблема.      

Резултати биолошких анализа

У току 2016. године анализирано је укупно 365 узорака воде за пиће и то: 48 узорака 
са инсталација, 181 из резервоара, 114 из водоводне мреже и по 11 узорака из црпне 
станице „Винча” и из водоводне мреже у Винчи.

Квалитативни састав биоиндикатора је такав да су доминантне форме из групе 
бактериофлоре гвожђа и мангана и сумпоровите бактерије. Поред њих, повремено 
су присутне и алге из групе Bacillariophyta, али у малом броју, који није довео до 
промене сензорних својстава воде. Најчешћа места на којима се ови биолошки 
индикатори евидентирају су слепи крајеви дистрибутивне мреже и делови интерне 
мреже објекта са недовољним протоком воде. Налаз ове врсте биоиндикатора има 
већи значај за процену квалитета индустријске воде за техничку примену, на пример 
у системима за хлађење, у кондензаторима и слично.    

У осталим испитаним узорцима воде није утврђено присуство физиолошки активних 
микроорганизама, који могу утицати на промене органолептичких својстава воде.

Највећи број узорака са биолошким налазом је регистрован у летњем периоду што је 
и очекивано, обзиром на температуру воде површинских водозахвата. 

Резултати паразитолошких анализа

У току 2016. год. паразитолошки је испитано 356 узорака воде за пиће. Ни у једном 
испитаном узорку, методом концентрације, није утврдјено присуство цревних 
протозоа, као ни јаја и развојних облика цревних хелмината.

2.4.1.3.  Резултати радиолошких анализа

Узорци воде за радиолошке анализе узимају се два пута годишње са инсталација 
и из водоводне мреже. Ова врста испитивања се  обавља у Институту за медицину 
рада „Др Драгослав Карајовић” и у Институту за нуклеарне науке „Винча”. Радиолошка 
анализа обухвата мерење укупне α и β активности.

У 2016. години радиолошко испитивање је обављено у априлу и октобру месецу. 
Резултати испитивања свих 20 узорака воде (8 узорка са инсталација, 10 из водоводне 
мреже и 2 из црпне станице „Винча”) су показали да је укупна алфа активност <0,1 
Bq/l, а укупна бета активност <1 Bq/l.

На основу добијених резултата радиолошке анализе утврђено је да су сви испитани 
узорци воде исправни у погледу радиолошких особина и у оквиру норми предвиђених 
Правилником.
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2.4.2. ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

Сагледавањем резултата испитивања воде београдског водоводног система у 2016. 
години, као и на основу изнетих чињеница, може се констатовати следеће:

Квалитет воде из водоводног система у физичко-хемијском погледу је одговарао 
прописаним нормама Правилника, уз најчешћа и незнатна повећања мутноће и 
концентрације гвожђа, што није од значаја по здравље корисника, а последица 
је промене притисака или несташица воде због планских искључења и стања 
дистрибутивне мреже.

Треба истаћи да ни у једном испитаном узорку воде или нису детектоване, или су 
њихове концентрације биле на граници детекције примењених метода, следеће 
материје: токсични метали (жива, олово, кадмијум, хром, никл, арсен), полихлоровани 
бифенили, полициклични ароматични угљоводоници, алкилбензолсулфонати, 
органохлорни и органофосфорни пестициди, минерална уља, феноли, цијаниди, 
амонијак, нитрити. И укупна α и β активност су биле испод границе детекције. Остали 
испитани физичко-хемијски параметри су били у оквиру дозвољених вредности. 
Значајно је истаћи да су концентрације споредних продуката дезинфекције тј. 
једињења која настају у води након примене хлора, на просечном нивоу који је више 
од пет пута нижи од максимално дозвољеног.

Бактериолошко одступање се најчешће односило на повећан укупан број бактерија, 
чије је присуство истовремено и једино дозвољено у води за пиће, а који нема висок 
здравствени значај, али је важан као индикатор стања. Из тог разлога се наведени 
параметар различито нормира или се не нормира у другим регулативама у свету. 
Регистрована одступања у узорцима из дистрибутивне мреже су у највећем броју 
случајева последица лошег стања дистрибутивне мреже, најчешће унутрашње мреже 
објеката, стагнације воде у цевима, обично узроковане лошим димензионисањем 
цеви или нестручним интервенцијама на унутрашњој мрежи објеката, нелегалног 
прикључивања на мрежу, итд. 

Битно је истаћи да у води београдског водовода никада нису изоловани патогени 
микроорганизми, нити је икада на територији коју снабдева овај водовод регистрована 
хидрична епидемија.

Сва досадашња научна сазнања и садашњи степен примењене технике и метода 
испитивања, који је исти као у развијеним земљама, нам омогућавају да на бази свих 
спроведених лабораторијских испитивања током 2016. године, воду из београдског 
водовода оценимо као здравствено безбедну за људску употребу. Наравно, неопходан 
је континуиран надзор и рад на побољшању стања читавог система водоснабдевања, 
а посебно дистрибутивне мреже, у чему би најважнији сегмент био постепено 
смањење броја индивидуалних, недозвољених и/или нестручних интервенција на 
прикључцима и унутрашњим инсталцијама. То подразумева организовану едукацију 
кадра који се бави овим пословима, али и законске и организационе промене у тој 
области комуналних послова.    
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2.5.  КВАЛИТЕТ ПОДЗЕМНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА  
У 2016. ГОДИНИ

Контрола квалитета подземних вода на територији Београда се спроводи кроз 
систематску контролу изворских вода са јавних чесми на територији Београда. 
Програм се реализује у циљу праћења индикатора стања животне средине, квалитета 
подземних вода са изворишта која се могу користити као алтернативни извори 
водоснабдевања, а у циљу заштите здравља становништва.

Програмом контроле хигијенске исправности изворских вода у 2016. години 
обухваћено је 30 објеката јавних чесми на територији града, при чему се испитивање 
са 15 јавних чесми спроводи два пута месечно током целе године, а са 15 објеката у 
приградским насељима, једанпут месечно у периоду од априла до септембра. 

ОПШТА ОЦЕНА
Контрола квалитета изворских вода са јавних чесми у 2016. години, 
показала је да велики број јавних чесми нема хигијенски исправну 
воду за пиће.

Физичко-хемијски

квалитет

Од 194 лабораторијски испитаних узорака подземне воде са 
јавних чесми, у 2016. години, 81 (41,8%) је било физичко-хемијски 
неисправно.

Најчешћи разлог физичко-хемијске неисправности воде је 
повећање степена мутноће, концентрације нитрата, хлорида и 
вредности електропроводљивости. У узорцима са одређених 
јавних чесми утврђено је присуство тешких метала.

Микробиолошки 
квалитет

Од 194 испитаних узорака подземне воде са јавних чесми 125  
(64,4%) било је бактериолошки неисправно.

Најчешћи разлог микробиолошке неисправности подземне воде 
са јавних чесми је било присуство повећаног броја укупниох 
аеробних мезофилних бактерија, укупних колиформних бактерија, 
колиформних бактерија фекалног порекла (E.colli и др) и 
Streptococcus grupe „D”. 

Биолошки 
квалитет

Биолошки квалитет изворских вода на већини јавних чесми је 
пратио микробиолошки састав, тако је у води 17 (56,7%) јавних 
чесми регистровано присуство биолошких индикатора загађења 
или повећан број гљива

Лабораторијска анализа састава изворских вода је током године рађена у обиму 
основне анализе према законској регулативи која тумачи хигијенску исправност 
воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99). Поред тога, један пут годишње 
изворска вода са свих јавних чесми испитује се у обиму проширене-периодичне, 
физичко-хемијске, бактериолошке, биолошке и паразитолошке анализе.
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Током реализације Програма контроле квалитета изворске воде са јавних чесми у 
2016. години, Градски завод за јавно здравље је спровео следеће активности усмерене 
на праћење, очување и унапређење стања подземних вода са јавних чесми:

•	 редовно узорковање и лабораторијско испитивање подземних вода према 
предвиђеној динамици;

•	 достављање редовних месечних извештаја о спроведеном лабораторијском 
испитивању Секретаријату за заштиту животне средине и Министраству 
здравља, Сектору за инспекцијске послове;

•	 контрола санитарно-хигијенског стања на објектима и околини јавних чесми 
и давање стручног мишљења у смислу унапређења постојећег стања у оквиру 
завршног извештаја;

•	 давање информација за јавност (грађани, медији) о актуелним резултатима 
испитивања хигијенске исправности воде са јавних чесми и препорукама за 
коришћење воде за пиће;

•	 ванредно узорковање и лабораторијско испитивање воде са јавних чесми 
према санитарно-епидемиолошким индикацијама.

РЕЗУЛТАТИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ  ИСПИТИВАЊА ВОДЕ СА ЈАВНИХ ЧЕСМИ

У току 2016. године у циљу реализације Програма контроле квалитета изворских 
вода, почев од датума потписивања Уговора 07.2016. године, узорковано је и 
лабораторијски испитано укупно 194 узорака воде са јавних чесми. Од тога, 164 
узорака воде је испитано у обиму основне, а 30 у обиму периодичне анализе. 

Број лабораторијски испитаних узорака подземне воде са јавних чесми у 2016. години, 
према обиму испитивања, броју и проценту неисправности, дат је у табели 1.

Табела 1. Обим испитивања и проценти неисправности

Обим
испитивања

Број
узорака

Неисправно
физичко-хемијски

Неисправно
бактериолошки

Неисправно
биолошки/ 

паразитолошки

ОСНОВНА
АНАЛИЗА 164 66 (40.2%) 102 (62.2%) --

ПЕРИОДИЧНА
АНАЛИЗА 30 15 (50.0%) 23 (76.7%) 17 (56.7%)

У К У П Н О 194 81 (41.8%) 125 (64.4%) 17 (56.7%)
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Табела 2 Резултати испитивања подземне воде са јавних чесми у 2016. години

Назив објекта
Број

узорака

Неисправно
физичко-хемијски

Неисправно
бактериолошки

број % број %
1.  Хајдучка чесма 11 1 9.1 9 81.8

2.  Миљаковачки извор 11 0 0.0 2 18.2

3.  Св. Петка Калемегдан-
после филт. 11 0 0.0 1 9.1

4.  Св. Петка ман. Раковица-
после филт. 11 5 45.5 1 9.1

5.  Извор Сакинац Авала 11 11 100.0 4 36.4

6.  Топчидерска чесма - 
десна 11 11 100.0 8 72.7

7.  Топчидерска чесма - лева 11 11 100.0 4 36.4

8.  Какањска чесма 11 0 0.0 11 100.0

9.  Пашина чесма II - 
Звездара 11 11 100.0 11 100.0

10. Јавна чесма Милошев 
конак 8 1 12.5 8 100.0

11. Јавна чесма Беле воде 11 1 9.1 4 36.4

12. Извор Змајевац 11 1 9.1 11 100.0

13. Јавна чесма Вишњица 11 1 9.1 11 100.0

14. Извор Точкић Барајево 11 0 0.0 10 90.9

15. Ј.ч. Хигијенски завод 
Грабовац 11 6 54.5 3 27.3

16. Вишњичка бања  2 2 100.0 2 100.0

17. Јавна чесма Болеч 2 1 50.0 2 100.0

18. Јавна чесма 
Мокролушка 2 2 100.0 2 100.0

19. Спомен чесма - Летићева 2 1 50.0 2 100.0

20. Велика чесма  Бели 
поток 2 2 100.0 2 100.0

21. Манастир Рајновац 2 0 0.0 2 100.0

22. Извор Точак Зуце 2 2 100.0 1 50.0

23. Јавна чесма Јајинци 2 2 100.0 1 50.0

24. Јавна чесма Радмиловац 2 0 0.0 2 100.0

25. Јавна чесма Челамино 
брдо 3 1 33.3 1 33.3

26. Ловачка чесма Бели 
Поток 2 1 50.0 1 50.0

27. Јавна чесма код Ице 
Умчари 3 3 100.0 3 100.0

28. Извор Каменац - Бели 
Поток 2 2 100.0 2 100.0
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29. Зорина чесма - Гроцка 2 2 100.0 2 100.0

30. Јавна чесма Пандурице 2 0 0.0 2 100.0

У К У П Н О 194 81 41.8% 125 64.4%

У циљу што потпуније процене састава и ризика коришћења за пиће подземне воде 
са јавних чесми, Завод је извршио анализу и других по здравље опасних и штетних 
материја у води и то: 

- органских једињења (трихалометана, ароматичних угљовододника, 
хлорованих алкана, етена и бензена),

- пестицида у подземној води са јавних чесми које се налазе окружене 
пољопривредним земљиштем које се интензивно обрађује – шира градска 
зона,

- тешких метала у подземној води са јавних чесми лоцираних поред 
саобраћајница и близу индустријских комплекса – ужа градска зона.

ТУМАЧЕЊЕ РЕЗУЛТАТА

На основу резултата спроведеног лабораторијског испитивања квалитета воде са 
јавних чесми на територији Београда у 2016. години, можемо констатовати да највећи 
број испитаних узорака изворске воде не задовољава критеријуме предвиђене 
Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, при чему доминира 
микробиолошка несиправност.

Микробиолошки квалитет воде са јавних чесми

На микробиолошки квалитет воде као најзначајнији параметар хигијенске исправности 
воде за пиће се обраћа посебна пажња када су у питању изворске воде, обзиром да се 
вода са јавних чесми користи у сировом (природном) стању, без икаквог претходног 
третмана и завршне дезинфекције. 

Најчешћи разлог микробиолошке неисправности подземне воде са јавних чесми је 
било присуство повећаног броја укупних аеробних мезофилних бактерија, укупних 
колиформних бактерија, као и колиформних бактерија фекалног порекла (Esherihia 
coli и др.) и нешто ређе Streptococcus grupe „D”.
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Графикон 1. Узроци микробиолошке неисправности воде са јавних чесми у 2016. години

Разлоге оваквог стања микробиолошког квалитета изворских вода са јавних чесми, 
треба тражити у негативном антропогеном утицају на животну средину у градском 
подручју, нерешеном питању сакупљања отпадних вода и чврстог отпада на 
периферији, а посебно у чињеници да се не спроводи редовно инфраструктурно 
одржавање ових објеката (поправка и замена дотрајалих делова система, редовно 
чишћење и дезинфекција каптажа и резервоара).

Физичко-хемијски квалитет воде са јавних чесми

Најчешћи разлог физичко-хемијске неисправности воде је повећање степена мутноће, 
концентрације нитрата, хлорида и вредности електропроводљивости. У узорцима са 
одређених јавних чесми утврђено је присуство тешких метала. 

Периодична анализа

Проширеним обимом испитивања спроведеним у 2016. години, обухваћене су све 
јавне чесме у оквиру постојећег Програма, са којих је било могуће узети узорак. 
Анализе су показале извесна одступања у погледу садржаја одређених хемијских 
параметара, од чега треба истаћи повећани садржај метала у води појединих 
испитаних чесми. 

Биолошки квалитет воде са јавних чесми  

Контрола биолошког квалитета воде која је обављена на јавним чесмама током 
2016. године, је показала да су у води појединих јавних чесми присутни биолошки 
индикатори, пре свега бактериофлора гвожђа и мангана, сумпоровите бактерије, 
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фитопланктон (Bacillariophytа, Chlorophyta), као и кваснице и плесни. Овакав налаз 
може указати и на повећан ризик од улива површинских и атмосферских вода у 
каптаже неких објеката јавних чесми.

Класификација јавних чесми на основу квалитета воде у 2016. години

Стручне норме, када је у питању квалитет и безбедност коришћења воде за пиће 
из јавних водних објеката који се налазе под стручним надзором, предвиђају да је 
толерантни ниво одступања хигијенске исправности воде за пиће на годишњем 
нивоу: 5% за микробиолошку и 20% за физичко-хемијску неисправност.

На основу резултата лабораторијског испитивања изворске воде на територији 
Београда у току 2016. године, можемо констатовати да испитане воде не задовољавају 
наведени стручни критеријум.

Квалитет воде на извору Свете Петке на Калемегдану – вода после филтера, релативно 
задовољава горе наведени стручни критеријум, с обзиром на микробиолошке узроке 
неисправности воде (углавном повећан број аеробних мезофилних бактерија).

Квалитет воде на извору Свете Петке при манастиру Раковица – вода после филтера, 
је стабилизован након постављања и прикључења на филтерски систем.

Графикон 2. Резултати испитивања хигијенске исправности воде у 2016. години за пет репрезентативних 
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Санитарно-хигијенски надзор

У складу са резултатима лабораторијског испитивања хигијенске исправности воде 
за пиће са јавних чесми и стања на терену, Санитарна инспекција је општинама на 
чијој се територији налазе јавне чесме које имају незадовољавајући квалитет воде, 
послала (обновила) Решења, у којима се налаже предузимање мера за поправку 
квалитета воде, уређење околине јавних чесми и постављање табли са обавештењем 
да вода није за пиће. Увидом на терену констатовано је да на појединим чесмама 
нису постављена обавештења о неисправности воде за пиће у складу са издатим 
Решењима, а забележена је и појава да се тек постављене табле неовлашћено скидају. 

Информисање јавности о квалитету подземне воде са јавних чесми на 
територији града

Резултати лабораторијских испитивања воде са јавних чесми су редовно достављани 
Секретаријату за заштиту животне средине, Санитарној инспекцији и другим 
институцијама за захтев. 

Такође, даване су  и информације о актуелним резултатима и препорукама 
за коришћење воде са јавних чесми заинтересованим медијима и грађанима 
(свакодневно на телефонски позив). 

У оквиру сајта Градског завода за јавно здравље www.zdravlje.org.rs, редовно је 
ажуриран одељак са основним подацима о Програму контроле квалитета воде са 
јавних чесми на територији Београда, на коме су поред осталог приказани и последњи 
резултати испитивања и препорука за евентуално коришћење воде за пиће.

ЗАКЉУЧАК

На основу спроведеног Програма контроле квалитета подземне воде са јавних 
чесми на територији Београда у 2016. години, можемо закључити следеће:

- Узорковано је и лабораторијски испитано на садржај физичко-хемијских, 
микробиолошких и биолошких параметара 194 узорака изворске воде са 
јавних чесми.

- Већина контролисаних јавних чесми нема хигијенски исправну воду за пиће 
по неком од испитиваних параметара.

- Најчешћи разлог хигијенске неисправности подземне воде са јавних чесми 
је бактериолошко загађење које је, осим повећаног укупног броја аеробних 
мезофилних бактерија,  узроковано и бактеријама фекалног порекла (Esherihia 
coli, колиформне бактерије фекалног порекла и Streptococcus grupe „D”). 

- Присуство фекалних бактерија у подземној води са јавних чесми указује на 
лоше               санитарно-хигијенско стање објеката и околине и представља 
значајан хигијенско-епидемиолошки ризик по кориснике.

- Биолошки квалитет изворских вода је незадовољавајући на појединим јавним 
чесмама, где налаз указује на могући продор површинских вода у каптаже, као 
и постојање органског талога (муља), који је одлична подлога за раст и развој 
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микро и макро организама, што може значајно да утиче на квалитет, односно 
хигијенску исправност воде за пиће.

- Разлоге често присутне хигијенске неисправности подземне воде са јавних 
чесми треба тражити у негативном антропогеном утицају на супстрате животне 
средине у градском подручју, а посебно у чињеници да се не спроводи редовно 
инфраструктурно одржавање објеката (поправка оштећења, чишћење и 
дезинфекција каптажа), као ни адекватно уређење околине. 

- Повремени проблеми са недостатком воде (летње рестрикције) у централном 
водоводном систему потенцирају значај јавних чесми као алтернативних 
извора водоснабдевања.

- Намеће се потреба интензивирања напора у циљу поправке и очувања 
квалитета подземне воде која се користи за пиће у наредном периоду, у смислу 
санације, пре свега на оним објектима који су чешће посећени од стране 
грађана и где се очекују позитивни резултати предузетих мера санације.

ПРЕДЛОГ МЕРА

На основу горе наведених закључака, предлажемо следеће мере за унапређење и 
очување квалитета изворске воде са јавних чесми на територији Београда:

1. Сагледати санитарно-хигијенско и грађевинско стање Програмом обухваћених 
објеката јавних чесми и на основу добијених података извршити неопходну 
санацију;

2. Редовно обављати (један пут годишње) поступак дезинфекције, а једном у две 
године и поступак чишћења каптажа (резервоара) објеката;

3. Регистровати потенцијалне загађиваче у окружењу и приступити активностима 
на отклањању њиховог утицаја;

4. Одредити зоне санитарне заштите око објеката јавних чесми;

5. Прикупити грађевинско-техничку и другу доступну документацију о објектима 
јавних чесми које су под контролом и на основу тога донети решење о 
имовинско-правном статусу, након чега треба покренути поступак за добијање 
статуса Јавног објекта од општег јавног значаја;

6. Програм испитивања квалитета изворских вода током 2016. године, проширити 
испитивањем воде у обиму велике („В”) анализе, на појединим јавним чесмама, 
у складу са хигијенско-епидемиолошким индикацијама и бројем посетилаца;

7. На основу резултата лабораторијских испитивања квалитета подземне воде 
са јавних чесми и стања на терену, на свим објектима јавних чесми, који не 
задовољавају основне санитарно-хигијенске критеријуме за коришћење воде 
за пиће, поставити таблу са обавештењем да вода није за пиће; 

8. Пратити надаље садржај тешких метала и других хемијских контаминаната 
нађених у води појединих јавних чесми; 
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9. Наставити прикупљање података о броју и локацијама јавних чесми на 
градском подручју (по општинама), у циљу ажурирања Катастра јавних чесми 
на територији Београда; 

10. Наставити систематску контролу подземне воде са јавних чесми на територији 
Београда, у циљу праћења стања изворишта која се могу користити као 
алтернативни извори водоснабдевања.
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2.6.  РАДИОАКТИВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

α и β 
активности

Резултати мерења укупне активности α и β емитера у води за пиће су 
нижи од прописаних вредности.

Активност 
произвдених 

радионуклида

Присуство 137Cs није детектовано ни у једном узорку пијаће воде, 
док су измерене специфичне активности 90Sr биле испод прописаних 

вредности.

Према Програму мониторинга радиоактивности у животној средини, на територији 
града Београда врше се континуирана мерења радиоактивности воде за пиће. 
Узорковање се врши на три локације: Београд, Лазаревц и Обреновц, а резултати 
мерења укупних α и β активности, као и активности произведених радионуклида, 
137Cs и 90Sr, у свим узорцима показују да се, са становишта радиоактивности, вода из 
градских водовода може користити за пиће („Службени гласник РС”, број: 86/2011). 

Табела: Специфична активност у води за пиће 2016. године

Специфична активност 
радионуклида (Bq/kg): Укупна α Укупна β 137Cs 90Sr

Минимална годишња 
вредност

< 0,03
< 0,02

< 0,006
0,0020 ± 0,0002

Максимална годишња 
вредност 0,148 ± 0,019 0,0080 ± 0,0007



Фото: Теодора Јовановић
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3.1 ИСПИТИВАЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

Програм испитивања загађености земљишта на територији Београда у 2016. години 
је спроводио Градски завод за јавно здравље Београд на основу Уговора закљученог 
са Секретаријатом за заштиту животне средине града Београда.

Обим 
испитивања

Током реализације Програма испитивања загађености земљишта на 
територији Београда у 2016. години узорковано је и лабораторијски 
испитано укупно 48 узорака земљишта.

Подручје 
испитивања

У складу са циљем испитивања, а имајући у виду намену и начин 
коришћења земљишта, Програм испитивања загађености земљишта 
на територији Београда се оријентисао на следећа подручја 
испитивања:

1. Земљиште у зони санитарне заштите изворишта београдског 
водовода и поред водних објеката – 26 узорака

2. Земљиште у близини прометних саобраћајница – 4 узорка

3. Земљиште са јавних површина (комунална средина) – 8 узорака

4. Земљиште са пољопривредних површина – 6 узорака 

5. Земљиште у околини хазардних индустријских објеката – 4 узорка

Општа 
констатација

На основу испитивања спроведеног током посматраног периода 
можемо закључити да је стање земљишта на територији Београда 
у погледу присуства штетних и опасних материја углавном 
задовољавајуће, али да на појединим локацијама у површном слоју 
земљишта (дубине до 50 cm) постоји повећање концентрација неког 
од параметара испитивања.

Најчешће 
загађујуће 
материје

Најчешће одступање у погледу прекорачења прописаних 
концентрација испитиваних параметара односило се на повећан 
садржај никла у земљишту.

Друге загађујуће 
материје

У одређеном броју узорака земљишта, на појединим локацијама, 
регистровано је повећање концентрације других загађујућих материја 
и то: тешких метала (Cu, Zn, Pb, Cr, Cd, Hg i As) и органских параметара 
(индекс угљоводоника C10-C40, разградни продукти DDT-a, PCB i PAU).

Законске основе успостављеног Програма испитивања загађености земљишта су 
садржане у Закону о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04 
и 36/09), Закону о заштити земљишта („Службени гласник РС”,  број 112/2015), Уредби 
о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма 
(„Службени гласник РС”, број 88/2010), Правилнику о начину одређивања и одржавања 
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зона и појасева санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник 
РС”, број 92/08) и другим законским одредбама.

Циљ испитивања загађеног земљишта

Програм систематског испитивања загађености земљишта на територији Београда 
омогућава остваривање следећих циљева:

• одређивање концентрације опасних и штетних материја у земљишту;

• праћење стања загађености земљишта по градским зонама, нарочито у зони 
санитарне заштите изворишта београдског водовода;

• обраду информација и допуњавање базе података о степену загађења  и  
карактеристикама земљишта;

• давање предлога мера за смањење загађености земљишта на територији Београда.  

Подручје испитивања

У складу са циљем испитивања, а имајући у виду намену и начин коришћења земљишта,  
Програм испитивања загађености земљишта на територији Београда у 2016. години се 
оријентисао на следећа подручја испитивања:

1. Земљиште у зони санитарне заштите изворишта београдског водовода и поред 
водних објеката – 13 локација.

2. Земљиште у близини прометних саобраћајница – 2 локације

3. Земљиште са пољопривредних површина – 3 локације

4. Земљиште у околини хазардних индустријских објеката – 2 локације

5. Земљиште на јавним површинама - комунална средина – 4 локације

13

4

Комунална средина

Број локација узроковања према зонама намене земљишта

Индустрија

Зона санитарне
заштите изворишта 13

Пољопривредне
површине 3

Комунална средина 8

Прометне
саобраћакнице 2

Индустрија 2
Пољопривредне

површине

Прометне
саобраћакнице

Зона санитарне
заштите изворишта

2

3

2
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Број узорака, обим и динамика испитивања су дефинисани у Програму за испитивање 
загађености земљишта на територији града Београда, тендерској документацији и 
предметном Уговору.

Узорковање земљишта је извршено на локацијама које су предходно достављене од 
стране Стручне Службе Секретаријата за заштиту животне средине.

На свим локацијама узорковање је обављено са дубине 0,10 и 0,50 m. 

Приликом узорковања на свакој локацији и дубини је формиран композитни узорак, 
добијен захватањем земљишта са 3 различита места на површини од око 20-30 m².

Лабораторијско испитивање је извршено у складу са одредбама Стандарда ИСО 
17025:2006, а прерачун и тумачење резултата у складу са Уредбом о програму 
систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од 
деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Службени 
гласник РС”, број 88/2010). 

Резултати испитивања

Резултати спроведеног лабораторијског испитивања састава земљишта на 24 локације 
у оквиру територије гарад Београда показују да у површном слоју земљишта (до 50 
cm), на одређеним локацијама постоји повећање концентрације појединих параметара 
испитивања.

На графикону је приказан број узорака у којима је одступао  неки од параметара 
испитивања:

У 47 од укупно 48 испитаних узорака је регистровано прекорачење концентрације 
никла (Ni), која се кретала у распону 23.6 – 172.0 mg/kg.

50

40

30

20

10

0

Pb Cd Zn Cu Ni Cr As PAH DDT PCB C10
-C40

3 1 1

13 15
19

6 6
3 2

47
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Табела 1. Број и распон прекорачења граничних вредности према анализираним параметрима у 
узорцима земљишта у 2016. години

ЗОНА

ПАРАМЕТАР, БРОЈ УЗОРАКА КОЈИ ОДСТУПА И РАСПОН ОДСТУПАЊА(mg/kg) 

Zn Cu Ni Hg Pb Cd As Cr PAU C10-C40 PCB DDT

Заштите 
изворишта и 
околина водних 
објеката 

9 9 26 - 1 - 1 4 2 7 1 3

92,1-

150,2

24,5-

53,3

31,3-

117,0
79,1 - 34,1

40,6-

105,0

4,83

14,03

39,6-
215,7 0.166 0.068-

0.169

У близини 
прометних 
саобраћајница

1 - 3 - - - - 2 - 2 - -

144,0 -
28,4-

172,0
- - - -

101,0

109,0
-

65,5

165,6
- -

Јавне површине-
комунална 
средина

2 2 8 - 2 1 - - - 5 1 3

102,0

115,0

36,3

46,2

35,9-

57,6
-

67,2

80,9
0,8 - - - 28,9-

89,9 0.164 0.022-
0.077

Пољопривредне 
површине

1 2 6 - - - - - - 2 - -

134,0
32,1

32,6

23,6-

41,3
- - - - - -

33,3

42,4
- -

У близини 
индустријских 
постројења

- 2 4 - - - - - - - - -

-
27,0

27,0

36,1

47,9
- - - - - - - - -

Тумачење резултата

Уредба о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену 
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма 
(„Службени гласник РС”,  бр. 88/2010), у којој су нормиране вредности већине параметара 
је основни критеријум за тумачење резултата испитивања.

Резултати испитивања загађености земљишта у оквиру зона праћења у 2016. години 
су показали да на већем броју локација постоје одступања у погледу садржаја опасних 
и штетних материја у површном слоју земљишта (до дубине од 50 cm), у односу на 
прописане норме.

Узимајући у обзир све резултате испитивања загађености земљишта на територији 
Београда, најчешће одступање се односило на повећан садржај никла у земљишту (у 47 
од 48 анализираних узорака) у односу на граничне вредности према Уредби („Службени 
гласник РС”, број  88/2010).

Налаз повећаног садржаја никла у земљишту је у вези са специфичним геохемијским 
саставом површинских слојева тла на овом подручју и није доминантно узрокован 
контаминацијом антропогеног порекла. Ово се може закључити на основу анализе 
великог броја узорака и вишегодишњег праћења загађености земљишта на посматраном 
подручју, обзиром да се сличне концентрације никла бележе у већини испитиваних 
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узорака у оквиру простора ГУП-а. Слично стање у погледу садржаја никла у земљишту 
је и на другим подручјима ван територије града Београда (Смедерево, Пожаревац и др). 
Имајући у виду чињеницу да је контаминација земљишта никлом могућа услед утицаја 
индустрије, термо-енергетских комплекса, саобраћаја, комуналних делатности и др, не 
можемо у потпуности искључити антропогени утицај.

По питању повећаних концентрација других метала: бакра (15 узорка), цинка (13 
узорка), хрома (6 узорка), олова (3 узорака) и арсена и кадмијума (по 1 узорак) узроке 
треба тражити у штетном утицају из окружења, углавном као последица намена и 
активности у непосредној близини локација узорковања (тачкаста контаминација) и/
или аерозагађења (дифузно распростирање загађујућих материја).

Налаз повећаног садржаја органских параметара: индекса угљоводоника (C10-C40) 
(19 узорка), разградних продуката DDТ-а (5 узорка), PAU (3 узорака) и PCB-а (2 узорака), 
није толико значајан у погледу регистрованих концентрација и локација, али указује да 
њихово присутво у земљишту захтева даље праћење, имајући у виду дугачак период 
полураспада и друге значајне екотоксиколошке карактеристике (могуће укључивање 
у ланац исхране, штетене утицаје на здравље и др). 

Присутан број регистрованих одступања садржаја тешких метала (пре свега никла) и 
других полутаната у земљишту на територији Београда може се, поред антропогеног 
штетног утицаја, довести у везу и са применом Уредбе („Службени гласник РС”, број 
88/2010). Овом Уредбом је уведен поступак одређивања – прорачуна граничне и 
ремедијационе вредности за сваки испитивани параметар, на основу садржаја органске 
материје и глине. Обзиром да је горе наведени пропис у целости преписан из Холандског 
законодавства, нису узете у обзир природне карактеристике састава тла на нашем 
подручју. То је за последицу имало нерезонско смањене граничне и ремедијационе 
вредности за поједине испитиване параметре, што је резултовало и тиме да скоро сви 
испитани узорци земљишта имају повећани садржај никла. Наведена ситуација отежава 
процену стварног доприноса загађења тла на одређеној територији/локацији.

Анализирајући резултате по зонама испитивања, можемо констатовати да у зони 
санитарне заштите изворишта београдског водовода и у близини других водних 
објеката поред којих је извршено узорковање земљишта нису регистрована значајнија 
одступања концентрација испитиваних параметра, обзиром да ни један испитивани 
параметар није прекорачио ремедијациону вредност дату у Уредби („Службени гласник 
РС”, број  88/2010), изузев концентрације никла у једном узорку.

У зони утицаја прометних саобраћајница током испитивања у 2016. години 
само у једном узорку је констатовано прекорачење испитиваних параметара преко 
ремедијационе вредности, и то никла на локацији Кружни пут у близини улаза у 
аутопијацу „Бубањ поток”. Регистрована вредност Ni на дубини од 50 cm је износила 
172.0 mg/kg, а ремедијациона 138.0 mg/kg.

Ни један од испитиваних параметара у земљишту са јавних површина није прекорачио 
ремедијациону вредност према Уредби („Службени гласник РС”, број 88/2010). У погледу 
заступљености, врсте и вредности одступања (прекорачења граничне вредности) 
можемо издвојити локацију Урбани џеп на почетку Гундулићевог венца, где је на дубини 
од 50 cm регистровано прекорачење концентрација: Pb, Cd, Zn, Cu, Ni, разградних 
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продуката DDТ-а и укупних угљоводоника C10-C40. Наведени налаз  вероватно указује 
на дугогодишње штетне утицаје пореклом од прометних саобраћајница које пролазе 
поред или излазе на предметни Урбани џеп – саобраћајни сквер и то: Булевар деспота 
Стефана, Пламотићева улица, Цариградска улица, Гундулићев венац и Дринчићева 
улица. Мањи број одступања у површинском слоју тла на 10 cm, него на дубини од 
50 cm на истој локацији, последица је недавне рекултивације и уређења предметног 
Урбаног џепа, којом приликом је измењен део површинског покривача и извршен засад 
ниског зеленила. 

У узорцима земљишта узетих са пољопривредних површина у 2016. години нису 
регистрована значајнија одступања у односу на норме важеће Уредбе. 

Са земљишта у близини хазардних индустрија узорковано је 4 узорка на локацијама 
поред хемијских индустрија Технохемија и Дуга на Дорћолу. У испитаним узорцима 
земљишта није регистровано ни једно значајаније одступање обзиром да и поред 
прекорачења граничне вредности, концентрација ни једног испитиваног параметра 
није прекорачила ремедијациону вредност.

ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

На основу резултата спроведеног испитивања загађености земљишта на територији 
Београда у 2016. години и стручног разматрања може се констатовати следеће:

- Градски завод за јавно здравље је током реализације Програма испитивања 
загађености земљишта на територији Београда у 2016. години, узорковао и 
лабораторијски испитао укупно 48 узорака земљишта са 24 локације;

- На основу спроведеног истраживања, које је  обухватило испитивање земљишта 
у зони санитарне заштите изворишта београдског водовода и поред других 
водних објеката, прометних саобраћајница, пољопривредних површина, 
индустријских комплекса и са јавних површина, можемо констатовати да на 
већем броју локација постоје одступања у погледу садржаја опасних и штетних 
материја у земљишту у односу на референтне прописе.

- Генерално посматрано ни у оквиру једне зоне испитивања током 2016. 
године нису регистрована значајнија одступања концентрација испитиваних 
параметара, која би могла довести до угрожавања здравља људи, обзиром на 
процењене услове и начине изложености.

- Присуство регистрованих штетних и опасних материја (полутаната) у земљишту 
на територији Београда, нарочито на локацијама на којима је концентрација 
појединих  параметара (Ni) премашила ремедијациону вредност дату у Уредби 
(„Службени гласник РС”,  број 88/2010),  захтева наставак праћења садржаја ових 
материја имајући у виду њихове екотоксиколошке карактеристике и потребу 
процене могућих штетних утицаја на здравље људи и животну средину, као 
и евентуално предлагање и предузимање одговарајућих мера превенције и 
санације.
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ПРЕДЛОГ МЕРА

Имајући у виду задатке и циљеве дефинисане Програмом и резултате испитивања 

загађености земљишта на територији Београда у 2016. години, предлажемо следеће 

мере за смањење загађења и поправљање стања земљишта:

1.	 Сагледати значај и удео појединих емитера у загађивању земљишта, обезбедити 

одговарајући мониторинг и спровођење мера за смањење негативних утицаја 

на животну средину и здравље људи.

2.	 Поједине зоне на територији града од посебног интереса (зоне заштите 

изворишта београдског водовода, простор око јавних чесми са изворском 

водом, земљиште у оквиру градских паркова и зона рекреације, пољопривредне 

површине, комуналне депоније, индустријски комплекси, земљиште поред 

магистралних саобраћајница, и др), обрадити посебним екотоксиколошким 

истраживањима (студијама) у циљу утврђивања присуства загађујућих материја 

у земљишту и процене ризика по здравље становништва и животну средину.

3.	 Гранични појас између прометних саобраћајница и околног земљишта, где год 

је то могуће, а нарочито према вулнерабилним садржајима (зоне становања, 

изворишта воде за пиће и др), као и парковским и другим јавним површинама, 

уредити тако да се на најмању могућу меру смање штетни утицаји пореклом од 

саобраћаја.

4.	 Применити мере заштите земљишта поред саобраћајница, уређењем и 

одржавањем система за прикупљање и третман вода са коловоза (канали поред 

пута, шахтови за сакупљање и таложење сплавина) и постављање физичких 

баријера (засади високе вегетације, ограде, билборди и др). 

5.	 Размотрити могућности редукције или измене режима саобраћаја у зонама 

које се граниче са уређеним ‘’зеленим’’ површинама и другим вулнерабилним 

садржајима.

6.	 Наставити прикупљање података о присуству загађујућих материја у земљишту у 

циљу израде мапе подручја града са подацима о загађености земљишта, посебно 

осетљивим зонама и зонама које су оптерећене загађивачима специфичног 

порекла (индустријско загађење, загађење пореклом од саобраћаја и 

пољопривредних активности, загађење унутар зона санитарне заштите објеката 

и изворишта водоснабдевања).
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3.2.  РАДИОАКТИВНОСТ У ЗЕМЉИШТ У

Природна 
радиоактивност

Активност природних радионуклида у земљишту налази се у 
границама просечних вредности за земљиште на територији 
Републике Србије. Однос специфичних активности изотопа 238U и 
235U у испитаним узорцима одговара њиховом односу у природном 
уранијуму.

Произведена 
радиоактивност

Због дугог времена полураспада 137Cs и 90Sr још увек се могу 
детектовати у узорцима земљишта. 

Узорковање земљишта се врши на пет локација на територији Београда (Зелено брдо, 
Јабучки рит, Дунавац, Обреновац и Лазаревац) два пута током године. На свакој од 
локација, узима се по један узорак обрадивог и два узорка необрадивог земљишта 
(две дубине).

Специфичне активности свих детектованих природних радионуклида (226Ra, 232Th, 40K, 
238U и 235U) су на нивоу карактеристичних вредности за територију Републике Србије. 
Највећи допринос радиоактивности земљишта даје 40K, чија се специфична активност 
кретала од 460 Bq/kg до 840 Bq/kg. Специфичне активности 226Ra, 232Th и 238U су биле 
приближних вредности на свакој локацији и кретале су се у опсегу од 24 Bq/kg до 55 
Bq/kg, док је 238U био у свом природном односу са 235U.

Произведени радионуклиди 137Cs и 90Sr су присутни у земљишту као последица 
акцидента на нуклеарној електрани у Чернобиљу. Њихове специфичне активности су 
последњих година на релативно ниском нивоу.

Табела 2: Специфична активност произведених радионуклида у земљишту 2016. године

Специфична активност радионуклида (Bq/
kg):

137Cs 90Sr

Обрадиво 
земљиште

Минимална годишња 
вредност 4,7 ± 0,4 < 1,1

Максимална годишња 
вредност 47 ± 3 0,73 ± 0,13

Необрадиво 
земљиште

Минимална годишња 
вредност 0,9 ± 0,2 < 0,19

Максимална годишња 
вредност 49 ± 3 3,58 ± 0,14



Фото: Теодора Јовановић
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Бука је нарочито последњих деценија један од основних узрока комплексног оштећења 
здравља. Некада се сматрало да је дејство буке ограничено на орган слуха, али данас 
је доказано да је њено дејство много сложеније. Бука озбиљно погађа нервни систем и 
то како централни, тако и вегетативни, а преко овог утиче на срце, крвне судове, крвни 
притисак, дигестивни тракт и многе друге органе и ткива у којима изазива промене и 
функционалне сметње.

Сваки нежељени звук је бука. То значи да свака звучна појава која омета рад или одмор 
представља буку. У пракси, бука је звук различите јачине, зависно од услова и околности 
у којима се јавља и делује.

Нивои буке присутни у комуналној средини нису довољно високи да би довели до 
оштећења слуха, али изазивају читав низ аудитивних и екстрааудитивних ефеката. 
Оштећења слуха комуналном буком могу настати нарочито ако су удружена са 
истовременом изложеношћу неким лековима (аминогликозидни антибиотици 
- гентамицин, цитостатици – цисплатин и др), сталним присуством повећаних 
концентрација угљенмоноксида, органских растварача и тешких метала (олово, жива 
и арсен), што се приписује синергетском ефекту.

Индивидуална осетљивост на буку је значајан фактор код оцене ометајућег дејства буке. 
Резултати вишегодишњих проспективних студија показују да је око 10% становништва 
појачано осетљиво на буку. Нарочито су осетљива деца млађа од 6 година и особе 
старије од 65 година. Жене су нешто осетљивије од мушкараца у средњој животној доби. 
На индивидуалну осетљивост утичу и стање неуровегетативних и васкуларног система, 
поједине вирусне инфекције, употреба алкохола, дувана и професионална изложеност 
неуротоксичним материјама.

У бучној средини отежана је говорна комуникација, због ефекта маскирања, јер је за 
разумевање говора посебно важан фреквенцијски опсег од 300 Hz до 3 kHz, а у том 
распону је највећи део звучне енергије комуналне буке.

Доказано је да бука представља један од значајних фактора неуротизације личности, 
а неурозе су данас међу водећим обољењима, посебно у градским срединама. 
Испитивања Градског завода за јавно здравље показују да у Београду на листи издатих 
лекова прва места имају седативи и хипнотици, што поткрепљује све напред изнете 
чињенице.

Београд је по броју становника, али и по заступљености садржаја и еколошким 
проблемима (утицаји на квалитет поџемних и површинских вода, степен загађености 
ваздуха и ниво комуналне буке) постао мегалополис. Имајући у виду ову чињеницу 
Градски завод за јавно здравље више од 35 година прати ниво буке у Београду, у 
сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине Скупштине града Београда.

Комунална бука у Београду потиче највећим делом од саобраћаја, док су индустрија, 
мала привреда, грађевинске и друге активности од мањег значаја.
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Увођењем целодневних (24 часовних) мерења, добијени су прецизнији и поузданији 
подаци о нивоу комуналне буке током дана и ноћи.

Слика 1 – Приказ мерних места

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА И ДИСКУСИЈА 

Од 2004. године праћење нивоа комуналне буке у граду врши се два пута годишње и 
та пракса је настављена до данас.

У току 2016. године, мерење нивоа комуналне буке се обављало у 2 циклуса, на 35 
мерних места у граду, одабраних у договору са Секретаријатом за заштиту животне 
средине. Мерна места су одабрана као репрезенти појединих градских зона различите 
намене, као и дуж најзначајнијих саобраћајница. На основу резултата мерења, генерално 
се може закључити да су измерени нивои комуналне буке у посматраном периоду били 
високи (у односу на нормиране вредности). 
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РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА  

Нивои буке су од 35 праћених локација, на 28 мерних места премашили прописане 
вредности (за дан, вече и ноћ).

Као и ранијих година, мерна места наведена под бр. 1, 4, 5, 17, 18, 19, 24, 27, 27, 28 и 31 се 
налазе у стамбеној зони (где су дозвољени нивои за дан 55 dB(А), а за ноћ 45 dB(А)), места 
бр. 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34 и 35 поред  прометних саобраћајница (дан 
65 dB(А), ноћ 55 dB(А)), места 2, 3, 8, 10 и 16 у зони градског центра (дан 65 dB(А), ноћ 55 
dB(А)), места 7 и 30 у зони индустрије (ниво буке треба да одговара нивоу одређенон 
за зону са којом се Индустрија граничи), место бр. 27 у школској зони (дан 55 dB(А), ноћ 
45 dB(А)), место бр. 13 у болничкој зони (дан 50 dB(А), ноћ 45 dB(А)), а место бр. 11 у зони 
рекреације (50 dB(А) за дан и 40 dB(А) за ноћ).

Први  циклус мерења

Стамбена зона

1.         Јурија Гагарина 259 56 49

4.         Немањина 2 62 58

5.         Захумска 23 57 55

17.     Гандијева 55а 63 55

18.     Радојке Лакић 15, улаз ИИ 54 51

19.     Похорска – Пошта Србије 64 58

24.     Стевана Филиповића 32 62 60

27.     Угриновачка 147 64 57

28.     Персиде Миленковић 1 49 41

31.     Хоповска 26 40 40

Зона прометних саобраћајница

6.         Благоја Паровића 82 63 59

9.         Криволачка – Џ Вождовац 58,0 54

11.     Војводе Мишића 43 66 62

12.     Војводе Степе 66 65 61

13.     Устаничка – Џ Вождовац 56 51

14.     Булевар Деспота Стефана 122 67 67

15.     Земун – Главна, позориште „Мадленијанум” 65 60

20.     Карађорђева 23 68 68
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21.     Борча – Беле Барток 26 54 48

22.     Арсенија Чарнојевића 69 64

23.     Гоце Делчева 1 58 53

32.     Миријевски булевар 10 60 56

33.     Недељка Гвозденовића 54 65 58

34.     Јована Бранковића 64 60

35.     Војвођанска 67 62

Зона градског центра

2.         Булевар Краља Александра 70 69 65

3.       Краљице Наталије 66 65 60

8.         Узун Миркова – Етнографски музеј 64 54

10.     Далматинска 1 65 57

16.     Југ Богданова 3 66 60

Зона школе

Земун - Гимназија 52 41

Зона болнице

13. Клинички центар 67 61

Зона рекреације

11. Калемегдан – Уметнички павиљон Цвијета Зузорић 51 46

- вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

- вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону

Током првог циклуса мерења у стамбеној зони, бука је прелазила дозвољени ниво за дан 
и за ноћ на већини мерних места. У овој зони измерени нивои су већи од дозвољеног 
у просеку за 6 dB(А) за дан, док су у ноћном режиму већи у просеку за 10 dB(А).

Што се тиче зоне прометних саобраћајница (15 локација) ниво буке је на 6 мерних места 
прекорачио дозвољену граничну вредност за дан, у просеку за 2,25 dB(А). На 11 мерних 
места су премашени гранични нивои за ноћ, у просеку за 5,62 dB(А).

На осталим мерним местима према зонама намене, на којима су измерене вредности 
биле веће од дозвољених, прекорачења су износила од 0,8 dB(А) до 12,6 dB(А) за дан 
и ноћ.
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Други циклус мерења 

Стамбена зона 

1.         Јурија Гагарина 259 57 51

4.         Немањина 2 59 53

5.         Захумска 23 57 52

17.     Гандијева 55а 64 57

18.     Радојке Лакић 15, улаз II 54 45

19.     Похорска – Пошта Србије 63 56

24.     Стевана Филиповића 32 61 55

27.     Угриновачка 147 63 57

28.     Персиде Миленковић 1 47 40

31.     Хоповска 26 55 52

Зона прометних саобраћајница

6.         Благоја Паровића 82 64 58

9.         Криволачка 10 Вождовац 58 55

11.     Војводе Мишића 43 67 62

12.     Војводе Степе 66 67 62

13.     Устаничка 10 Вождовац 63 58

14.     Булевар Деспота Стефана 122 71 66

15.     Земун – Главна, позориште „Мадленијанум” 66 61

20.     Карађорђева 23 68 61

21.     Борча – Беле Барток 26 55 52

22.     Арсенија Чарнојевића 68 62

23.     Гоце Делчева 1 61 54

32.     Миријевски булевар 10 65 58

33.     Недељка Гвозденовића 54 66 60

34.     Јована Бранковића 64 58

35.     Војвођанска 66 61

Зона градског центра

2.         Булевар Краља Александра 70 70 63

3.         Краљице Наталије 66 65 58
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8.         Узун Миркова – Етнографски музеј 58 54

10.     Далматинска 1 64 57

16.     Југ Богданова 3 64 61

Зона индустрије

7.         Краљице Јелене 22 62 56

30.     „Грмеч“ – Републички Геодетски Завод 63 58

Зона школе

27. Земун - Гимназија 58 46

Зона рекреације

Калемегдан – Уметнички павиљон Цвијета Зузорић 50 46

- вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

- вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону

Током другог циклуса мерења ниво буке у стамбеној зони прелази дозвољени ниво 
на 7 мерних места за дневни режим и на 8 мерних места за ноћни режим. У овој зони 
измерени нивои су већи од дозвољеног од 2,4 dB(А) – 9,3 dB(А) за дан и од 5,8 dB(А) – 
12,2 dB(А) за ноћ.

Резултати мерења показују да су у зони дуж прометних саобраћајница нивои буке у 
дозвољеним границама на 3 мерна места за дан и ноћ. На осталим мерним местима 
измерене вредности су веће од дозвољених од 0,6 dB(А) – 5,9 dB(А) за дан и од 2,8 dB(А) 
– 10,7 dB(А) за ноћ.

У централним деловима града бука је била у дозвољеним границама на 4 мерна места 
у току дана и на једном мерном месту у току ноћи.

На основу одступања индикатора Lday  и Lnight од допуштених граничних вредности како 
у првом циклусу мерења тако и у другом циклусу током 2016. године, закључује се да 
на великом броју мерних места ниво буке прелази допуштене граничне вредности у 
односу на претпостављену акустичку зону којој припада, како за ноћ, тако и за дан.
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ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОПРАВЉАЊЕ СТАЊА

Имајући у виду измерене нивое буке која настаје од извора који су обухваћени 
систематским мерењем у посматраном периоду, могу се предложити следеће мере за 
смањење нивоа буке, у циљу заштите и унапређења здравља људи и то:

1.	 Контрола извора буке - у случају друмског и других врста саобраћаја као 
доминантног извора буке на највећем броју мерних места, унапређење 
управљања саобраћајем  аутоматском регулацијом саобраћаја и синхронизацијом 
рада семафора, заменом стандардних раскрсница кружним, изградњом друмских 
заобилазница, измештањем почетних и крајњих стајалишта (окретница) градског 
превоза, повећањем броја зона са саобраћајним ограничењима, одржавањем 
коловоза и др. Такође, контролу нивоа буке моторних возила могуће је извршити 
и на начин како то прописују европске норме за буку моторних возила. За нова 
возила постоје посебни стандарди, а за возила која су већ у саобраћају потребно 
је при техничком прегледу увести контролу нивоа буке коју она емитују и 
вршити ванредну контролу нивоа буке и искључивање из саобраћаја оних 
возила који емитују прекомерну буку. У случају извођења грађевинских радова 
и реконструкција потребно је физички извршити ограђивање извора буке  како 
се бука не би емитовала у животну средину или самог простора на коме се врше 
радови на адекватан начин. У случају буке која потиче од угоститељских објеката 
(ресторана, кафана, кафића, сплавова и др), приредби, концерата, потребно 
је у сарадњи са надлежном инспекцијом, уколико постоје учестале жалбе, 
вршити ванредне контроле, односно циљана мерења, у одређеним сезонским 
периодима или викендима.

2.	 Израда пројектне документације и изградња стамбених, пословних, 
индустријских и других објеката, као и градске инфраструктуре, са 
адекватном звучном заштитом - адекватна звучна заштита објеката је од 
примарне важности за заштиту здравља људи од штетних ефеката буке и њихов 
неометан живот и рад у конфорном окружењу.

3.	 Контрола изведеног стања при техничком пријему објеката - како би се 
потврдили захтеви пројектоване звучне заштите.

4.	 Планирање и извођење звучних баријера - израда пројеката заштите од 
буке звучним баријерама даје значајан допринос заштити од буке, нарочито на 
отвореном простору. Ограничавајући захтев за овакву врсту заштите је потребан 
простор за њихову инсталацију, тако да је ову меру могуће реализовати углавном 
само поред прометних саобраћајница, уколико постоји адекватан слободан 
простор у њиховој околини.
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На територији Београда укупно је заштићено 45 природних добара и то: 3 предела 
изузетних одлика (Велико ратно острво, Космај и Авала), 13 споменика природе-
просторне целине (Ботаничка башта „Јевремовац”, Бајфордова шума, Арборетум 
Шумарског факултета, Бојчинска шума, шума Кошутњак, Звездарска шума, Миљаковачка 
шума, Обреновачки забран, Липовачка шума-Дуги рт, Топчидерски парк, Академски 
парк и Пионирски парк), 24 споменика природе ботаничког карактера, односно 49 
појединачних заштићених стабала категорисаних као значајна природна добра, 5 
споменика природе геолошких вредности и наслеђа (Сенонски спруд на Калемагдану, 
Машин мајдан у Топчидеру, Морски неогени спруд на Ташмајдану, Земунски лесни 
профил и Лесни профила Капела у Батајници) и два заштићена станишта (станиште 
гљиве на Ади Циганлији и Велико Блато). 

Два подручја се налазе у поступку проглашења заштите: Форланд Београда и 
зимовалиште малог вранца на Ади Циганлији . 

Заштићена подручја обухватају око 1,86 % површине Београда (Извор: Централни 
регистар заштићених подручја за 2016. годину), тенденција је да до 2021. године укупна 
површина под заштићеним подручјима износи 2,34 %. 

Очување вредности, заштита и унапређење заштићених подручја реализује се у 
континуитету од 1993. године, годишњим програмима заштите и развоја заштићених 
подручја које доносе и извршавају управљачи уз стручну контролу Завода за заштиту 
природе Србије и сагласност Секретаријата за заштиту животне средине. Овде 
представљамо само нека:

Велико ратно острво 

„Предео изузетних одлика је релативно мање подручје, живописних пејзажних 
обележја, ненарушених примарних вредности предеоног лика са присуством облика 
традиционалног начина живота и културних добара, а такође и заштићена околина 
непокретних културних добара”. 

Природно добрo Велико ратно острво, заштићено је 2005. године, налази се на 
територији градске општине Земун и састоји се од две речне аде, Великог (210, 66 hа), 
и Малог ратног острва (0,72 hа), које су смештене између 1172.и 1169. km тока Дунава, 
са заштитним појасом у ширини од 50 метара водене површине. Заштићено подручје 
чини и свака друга површина тла Великог и Малог ратног острва које се, при најнижем 
стању водостаја, налази изнад нивоа реке, као и сви спрудови који повремено настају. 
Велико ратно острво заштићено је ради очувања живописних пејзажних обележја 
и ненарушених примерних предеоних вредности од изузетног значаја за очување 
станишта природних реткости, ретких и угрожених птица мочварица и ради заштите 
репрезентативне морфолошке и геолошке творевине - речног острва насталог на ушћу 
Саве у Дунав, које има културно-историјски и рекреативни значај за Београд. 

ЈКП „Зеленило Београд” у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине 
Града Београда омогућило је заинтересованима да прате младунце орла белорепана 
и њихове родитеље - како се брину о потомству, како орлићи расту, а да их при том не 
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узнемиравају. Када одете на 
сајт ЈКП „Зеленило Београд” 
прво што ћете угледати је 
управо путоказ ка снимку из 
гнезда на Великом ратном 
острву. Иначе, ово гнездо 
удаљено 2,5 километара од 
центра града представља 
јединствену атракцију за 
европске метрополе, јер 
привилегију да буде дом 
за ове птице нема ниједна 
друга европска престоница. 
Орао белорепан је највећи 
орао Европе и има распона 

крила од 2-2,4 m. Насељава централну и југоисточну Европу и северне и умерене 
појасеве Азије све до Јапана. Настањује приморја, приобаља већих водотокова, 
језера и друга водена станишта. Насељава станишта галеријских водоплавних шума 
која се налазе у плавним зонама у Панонској низији уз велике равничарске реке 
Дунав, Саву, Тису и Тамиш. Најбројнија популације се гнезде у Горњем Подунављу и 
Босутским шумама на Сави. Околину Београда насељава чак пет гнездећих парова.
Са гнежђењем започињу у другој половини јануара или почетком фебруара. Гнезде се 
на старијим високим стаблима у лишћарским шумама, најчешће на висини од 20 до 33 
метра. Гнездо је импозантна грађевина ширине чак до два и по метра. Женка полаже 
2-3 јаја и на њима лежи 38 дана. Оба родитеља брину о младунцима. Орао белорепан 
нема природне непријатеље.Овај орао је индикатор здраве средине и први реагује на 
повећање загађења у станишту. Негативан утицај човека на станишта ове врсте утицао 
је на смањење европске популације белорепана. Строго је заштићена врста у Србији. 
Број гнездећих парова се креће око 90.

Авала 

Авала је најсевернија шумадијска планина. Налази се на удаљености од 15 километара 
јужно од центра Београда. Својом висином од 506m истиче се у ширем подручју Београда. 
Данашњи облик издужене купе, добила је комбинацијом тектонских покрета – наборних 
облика и утискивањем магме – лаколита, али и дејством абразивних и ерозивних процеса. 
Изграђена је од најстаријих стена околине Београда, сепрентинита и флиша, познатог као 
авалски флиш. Западне и југозападне падине Авале изграђене су од класичних седимената 
– пешчара и лапораца, врх и северне падине од карбонатних седимената – кречњака, док 
су на источним падинама Авале претежно заступљени пешчари. 

Појаве и лежишта минералних сировина на подручју Авале познате су од давнина, а 
најзначајније су појаве металичних сировина: живе, олова, цинка и сребра. На Авали се 
налази једино лежиште цинабарита у Србији. У њеној близини откривен је 1894. године 
нов минерал смарагдно зелене боје, назван по месту наласка – авалит. Данас се на њој 
налазе бројни остаци рударске делатности.
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Авалу карактерише повољна клима и разноврсна и специфична педолошка структура. 
Карактеристична су четири типа земљишта: смеђа земљишта (гајњаче) у проређеним 
листопадним шумама; кисела смеђа зрмљишта на просторима храстових шума; 
псеудоглеј на просторима церове шуме; и смеђа лесивирана земљишта на просторима 
букових шума.

Авала је изузетно је богата вегетацијским и флористичким елементима који су настали 
као резултат деловања рецентних биотичких и абиотичких фактора и историјских 
промена и развоја на овом простору. У флори Авале нађено је 597 биљних врста, 
које граде шуме, ливаде, рудералну вегетацију око путева и других запуштених 
површина. Биљногеографском анализом флоре утврђено је да највећу заступљеност 
има група евроазијских флорних елемената, затим средњоевропских, понтијско-
централноазијских, следе субмедитерански, космополитски, субатлански и са малом 
процентуалном заступљеношћу и флорни елементи северних предела.

Реткост се огледа и у мноштву лековитог биља, шумског воћа и јестивих гљива. Неке од 
ових врста су „под контролом коришћења и промета дивљих биљних и животињских 
врста“ у складу са посебним прописима.

Фауну Авале одликује разноликост и богатство врста. Неки примерци хептеофауне 
регистровани су на листама врста које прате међународне конвеције којима 
су забрањени сви облици заробљавања и држања, као и уништавања места за 
размножавање, одмор и подизање младих. Од 67 врста орнитофауне које се редовно 
виђају на Авали, 21 врста је заштићена као природна реткост.

Авала и њена околина представљају подручје од посебног културно – историјског 
значаја, са више заштићених културних добара, споменичких објеката и места. Ове 
карактеристике су такође значајни елементи вредновања изузетних одлика овог 
предела.
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Занимљивост – У јуну 2016. године, као последица јаког олујног невремена, дошло 
до оштећења (извале, ломови и сл.) великог броја стабала у заштићеном подручју ПИО 
„Авала“.

Највећа штета причињена је у одељењима бр. 16, 20, 21 и 22, на узлазном и силазном 
путу и у делу око споменика Незнаном јунаку. 

Укупна површина која је захваћена невременом износи преко 100 ha. Радници  ЈП 
„Србијашуме” – ШГ„Београд” извршили су рашчишћавању терена, односно уклањање 
поломљених и изваљених стабала са путева, пешачких стаза, излетничких површина 
и сл. 

Такође, на основу стручног сагледавања стања у заштићеном подручју  настала 
штета процењена је на неколико стотина милиона динара. Тренутно је Секретаријат 
аплицирао и очекује резултате конкурса, кроз пројекат „Урбане шуме” и кроз Дунав 
транснационални буџет за добијање финансијских средстава за санацију дела Авале.

Звездарска шума

Споменик природе Звездарска шума заштићено је 2013. године, налази се на територији 
градске општине Звездара, а окружена је стамбеним насељима и саобраћајницама и 
веома угрожена непланском градњом последњих деценија. Звезрадска шума заштићена 
је ради очувања природних вредности, структуре и квалитета шуме, земљишта и 
ваздуха, као и унапређења просторне целине настале људском активношћу која је 
важан део система градског зеленила и која примарно доприноси спречавању појаве 
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клизишта, регулисању и побољшању микроклиматских услова и услова за одмор и 
рекреацију. Категорисана је као значајно природно добро и установљен режим заштите 
III степена. 

Укупна површина заштићеног подручја износи 80 ha, а управљач је ЈКП„Зеленило 
Београд”.

Лесни профил Капела у Батајници

Заштићено подручје Лесни профил Капела у Батајници, заштићено је 2014. године, налази 
се на територији градске општине Земун и заузима површину од 5,5 ha. Подручје је 
заштићено на основу евидентираних и установљених природних обележја као посебно 
вредан објекат геонаслеђа који је од великог значаја за научна истраживања геолошке 
прошлости ових простора. Одликује се јединственим геолошким, геоморфолошким, 
палеогеографским, палеоклиматолошким, седиментолошким и палеонтолошким 
вредностима и представља један од најзначајнијих стратиграфских репера. Категорисан 
је као значајно природно добро и установљен режим заштите II степена, а управљач 
заштићеног подручја је удружење „Еколошки покрет Земун”. 

Бојчинска шума

Детерминисање Бојчинске шуме као значајног подручја и оцена испуњености услова 
за заштиту вршени су у оквиру стандардне процедуре вредновања са становишта 
потреба и циљева заштите природе, а на основу критеријума: изворност (аутентичност), 
репрезентативност, рекотст, разноликост, целовитост (степен очуваности) и естетика 
предела и појаве.  Испуњеност услова за заштиту оцењена је и у контексту потенцијала 
за развој општих функција овог подручја као заштићеног природног добра, а то су: 
еколошка, туристичка, рекреативна, васпитно-образовна и естетска. На основу 
извршене анализе констатованих вредности и функција заштите, утврђен је висок 
степен међусобне зависности и условљености елемената простора који се предлаже 
за заштиту.

На ужем и ширем подручју подручја Бојчинске шуме према садашњим подацима, 
евидентирано је присуство око 60 врста сисара. Правилником о проглашењу и заштити 
строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, 29 врста се 
налази у режиму строге заштите, док се њих 21 третирају као заштићене дивље врсте.

Фауна птица Бојчинске шуме обухвата 108 врста, што чини окo 30% укупног броја врста 
птица забележених у Србији. Од тога се на овом подручју налази 86 врста које имају 
статус строго заштићене врсте.

Такође је забележено присуство укупно 10 врста водоземаца и гмизаваца, од чега чак 
8 врста ужива законску заштиту.

Бојчинску шуму насељавају укупно 93 врсте инсеката. Од овог броја, скоро 12% свих 
присутних врста је заштићено међународном и националном легислативом.



5. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРА ДА

151

Од укупно 165 врста гљива, 12 врста, које су забележене у Бојчинској шуми, уживају 
статус строго заштићених и заштићених врста на основу Правилника о проглашењу и 
заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива, 
док се две врсте налазе на Црвеној листи гљива Европе.

Бајфордова шума

Данашњу слику Бајфордова шума (Бањичке шуме) чини вештачки подигнуто станиште 
лужњака, са грабом, цером и липама (Capino-Quercetum roboris-tilietosum), са процесом 
природне обнове која је у току. Алохтоним врстама могу се сматрати врсте из рода 
јавора - Acer pseudoplatanus (јавор), Acer platanoides (млеч), Acer dasycapum (сребрнолисни 
јавор), Acer negundo (пајавац), клонови тополе (Populus sp.), амерички јасен (Fraxinus 
americana), багрем (Robinia pseudoacacia), кедар (Cedrus atlantica), гледичија (Gleditchia 
triacanthos)и др., док је лужњак (Quercus robur) у односу на природни потенцијал једина 
аутохтона врста (чини око 30% укупне дрвне запремине). Због велике изданачке снаге 
меких лишћара, развио се веома густ склоп другог спрата - спрата жбуња и приземне 
флоре. Ова чињеница је битна, јер представља основ за насељавање великог броја 
птица.

У једном свом делу део шуме је релативно уређен и делимично просечен пешачким 
комуникацијама, док је други део неуређен и слабије проходан. 

У оквиру простора заштићеног природног добра „Бајфордова шума” и у непосредној 
близини, налазе се различити садржаји и објекти. Иако законом заштићена, „Бајфордова 
шума” је пример зеленог простора са изграђеним трајним и привременим објектима 
који доводе до деградације предеоних елемената и нарушавају многобројне функцијe 
система зеленила града.

Шума је по флористичком саставу претежно лишћарска са процентуално мањом 
заступљеношћу четинара. Са аспекта очувања аутентичности шуме и потреба птица 
за храном, уношење четинарских врста није оправдано/дозвољено. 

Услед развоја веома густог склопа другог спрата дрвећа, жбуња и приземне флоре, 
дошло је до повременог или сталног насељавања око 70 врста птица у спрату жбуња. 
С тога, најважније мере заштите, развоја и унапређења Бајфордове шуме спроводе се 
у циљу заштите и очувања орнитофауне.

Заштићено природно добро „Бајфордова шума” има улогу регулатора даљег развоја 
града у правцу Авале, и представља везу између градског и ванградског зеленила. 
Својим постојањем у градском ткиву утиче на мезоклиму града, служи као резервоар 
свежег ваздуха, ублажава климатске и друге екстреме. Омогућава рекреацију житеља и 
њихов учестали боравак у здравој, природној средини. По својој намени из Генералног 
урбанистичког плана овај простор је предвиђен за спорт и рекреацију. 
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Кошутњак

Својим постојањем у градском ткиву шума утиче на мезо-климу града, служи као 
резервоар свежег ваздуха, ублажава климатске и друге екстреме. Пружа погодан 
простор за рекреацију житеља и њихов учестали боравак у здравој, природној средини. 
Шума Кошутњак као почетна тачка система зеленила града у целини, доприноси 
већој влажности и мањем степену загађености ваздуха. У односу на централну, густо 
изграђену градску зону, посматрани предео са системом зелених простора у оквиру 
целина Кошутњак, Топчидер, Дворски комплекс и комплекс Гарде, карактерише се 
нижим температурама ваздуха него у централним деловима града који се карактеришу 
високим степеном изграђености. 

Унутар зелених масива Београда и његове околине, Кошутњак – заједно са Топчидерским 
парком, Дворским комплексом и комплексом Гарде, односно укупним зеленим масивима 
Просторно културно историјске целине Топчидер, има централну улогу. Уз влажне 
биотопе какви су Велико ратно острво или лева обала Дунава, Кошутњак је једини 
остатак аутохтоне шумске вегетације са положајем блиским густо насељеној градској 
структури. Овакав однос према граду имају још Бањичка шума, мада мање површине у 
односу на Кошутњак и шума Звездара, које, међутим, нису аутохтоне, већ сађене шуме. 
Све остале шуме Београда су удаљене више од 15 km и највећим делом представљају 
побрђе шумадијског терена са Космајем и Авалом као највишим котaма. 

Липовичка шума

Споменик природе „Липовичка шума – Дуги рт” обухвата малу просторну целину која 
припада шумском комплексу Липовица у Београду. 

О флористичком богатству говори присуство близу 100 врста васкуларне флоре, што 
значи да овај мали простор настањује око 5% укупне флоре Србије. Од тога је 13 врста 
заштићено, а једна врста се налази на међународној листи дивље флоре и фауне. 

У фауни Липовичке шуме, посебно је вредна и значајна орнитофауна. Од регистрованих 
68 врста птица, 43 су строго заштићене и 15 заштићених. Од ређих треба поменути: 
шумску шеву, средњи детлић и црну жуну. Уз саму реку евидентирана је и планинска 
плиска, којој је ово најсеверније станиште у Србији. 

Од сисара су посебно атрактивни срна, дивља свиња и једна врста воденог сисара – 
водена волухарица забележена у кориту Сремачке реке. 

И у фауни водоземаца значајнији репродуктивни центар представља корито Сремачке 
реке у коме су ређи представници зелена крастава жаба, зелембаћ, зидни гуштер и 
обичан смук. Све ове врсте су обухваћене заштитом и на међународном нивоу.  
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Обреновачки забран

Обреновачки Забран се налази у северозападној Србији. У регионалном погледу ово 
подручје припада Српској Посавини са Мачвом и Доњом Колубаром. У ужем смислу 
Забран се налази на самој контактној зони Посавине са Доњом Колубаром, која обухвата 
северни део слива ове реке.

Од центра Обреновца удаљен је ваздушном линијом око 1,5 km у правцу истока. Од 
београдских приградских насеља је удаљен око десетак километара, такође ваздушном 
линијом.

С обзиром да се северно од Саве простире равничарски Срем, а јужно од Саве такође 
равничарски предели Посавине, Мачве и Колубаре, највећи део ове простране 
територије је антропогено измењен јер се интензивно користи у пољопривреди. Стога 
су зоне са релативно очуваним екосистемима и изворном наменом крајње ретке. Стога 
није чудо да већих површина, које су заштићене као природна добра или за то имају 
одговарајуће вредности, практично нема.

Највеће и Забрану најближе заштићено природно добро је Специјални резерват 
природе „Обедска бара” која се налази неколико километара западно.

Од других простора и локалитета који би функционално или на други начин могли бити 
значајни треба поменути још само Обреновачку Бању, на источном ободу овог насеља 
и споменик природе „Група стабала храста лужњака - Јозића колиба”, који се налази 
неколико километара јужно од Обреновца.

Гљиве Аде Циганлије

Заштита природе се традиционално најчешће схвата као очување одређених изузетних 
предела или заштита појединачних врста биљака и животиња. Међутим, у последњих 
двадесетак година препозната је потреба да се још једна велика група организама 
укључи у програме заштите, пре свега због своје улоге у екосистемима, угрожености и 
нестанка појединих врста, као и ради очувања укупног биодиверзитета живог света. То 
су гљиве, група организама која чини читаво засебно царство Fungi, одвојено од царства 
биљака (Plantae) и царства животиња (Animalia). Оне су изузетно важна компонентна 
биљних заједница пошто око 90% биљака живи у симбиози са неком врстом гљиве.

На Ади Циганлији, речном острву релативно мале површине, до сада је констатовано 
око 250 врста гљива. То је сличан број врста који је до данас познат рецимо и са 
Копаоника или Таре, подручја која су много већа и разноврснија по својој вегетацији, 
разноликости станишта и врста гљива. Неколико врста по први пут је за подручје Србије 
откривено управо на Ади. 

Осим гљива на Ади Циганлији је забележено око 450 врста биљака, а присутна је и 
разноврсна фауна, пре свега велики број птица, затим аутохтоних ситних врста сисара 
као и интродукованих (алохтоних) врста сисара.
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Локалитет на Ади Циганлији код Београда представља једино данас познато станиште 
гљиве Myriostoma coliforme у Србији. Иако је ова врста давно забележена и на два друга 
локалитета у нашој земљи (у Шумадији и Делиблатској пешчари), упркос понављаним 
истраживањима у последњих 40 година више није налажена на местима где је раније 
била позната. На овом месту плодоносна тела наведене врсте су након првог проналаска 
1993. године у више наврата налажена, у сезонама када су постојали одговарајући 
климатски услови. То потврђује да је мицелијум присутан у подлози и да јединке трајно 
опстају на овом локалитету. Доказни ексикати се чувају у збирци Природњачког музеја 
у Београду.

Због нестанка на местима одакле је раније била позната и због крајње ограниченог 
ареала где данас живи, практично на једном микролокалитету који је изложен јаком 
антропогеном утицају, сматра се да је ова врста у Србији крајње угрожена. Зато 
је уврштена у документе који третирају угрожене врсте и обухваћена законском 
регулативом као СТРОГО ЗАШТИЋЕНА ВРСТА сагласно члану 48. Закона о заштити 
природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10), као и у  Правилнику о 
проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста билака, 
животиња и гљива („Службени гласник РС” бр. 5/2010).



5. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРА ДА

155

Редни бриј

Број у 
Регистру

Н
А

ЗИ
В 

ЗА
Ш

ТИ
Ћ

ЕН
О

Г 
П

РИ
РО

Д
Н

О
Г 

Д
О

БР
А

А
др

ес
а 

/ 
ло

ка
ци

ја

Врста добра

Категорија 
добра

Година 
заштите

О
пш

ти
на

, 
КО

 и
 к

ат
. 

па
рц

ел
а

И
м

ал
ац

 
(к

ор
ис

ни
к)

Заштићена 
површина

П
ра

вн
и 

ак
т

Уп
ра

вљ
ач

Н
ап

ом
ен

а

СП
О

М
ЕН

И
Ц

И
 П

РИ
РО

Д
Е 

– 
П

О
ЈЕ

Д
И

Н
А

Ч
Н

А
 С

ТА
БЛ

А

1.

Гр
уп

а 
ст

аб
ал

а 
хр

ас
та

 
лу

ж
њ

ак
а 

ко
д 

Јо
зи

ћа
 

ко
ли

бе
Q

ue
rc

us
 ro

bu
r L

.

Ве
ли

ко
 п

ољ
е

(Ј
оз

ић
а 

ко
ли

ба
)

СП
III

19
96

.

   О
бр

ен
ов

ац
КО

 В
ел

ик
о 

по
љ

е
К.

п.
 1

57
1,

 
15

72
, 1

57
3

Д
ру

ш
тв

ен
а 

св
ој

ин
а

16
,2

5 
аr

i

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

", 
бр

. 
1/

96
, 1

1/
05

,  
/1

0)

ЈП
 з

а 
за

ш
ти

ту
 

и 
ун

ап
ре

ђе
њ

е 
ж

ив
от

не
 

ср
ед

ин
е 

на
 

те
ри

то
ри

ји
 

оп
ш

ти
не

 
О

бр
ен

ов
ац

2.
Ст

аб
ло

 м
аг

но
ли

је
M

ag
no

lia
 so

ul
an

ge
an

a 
So

ul
.

Ва
се

 
П

ел
аг

ић
а 

бр
ој

 4
0

СП
 

III
19

98
.

Са
вс

ки
ве

на
ц

КО
 С

ав
ск

и 
ве

на
ц

К.
п.

 1
11

58
/1

О
пш

ти
на

 
Са

вс
ки

 
ве

на
ц

1,
77

 а
ri

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

", 
бр

. 
16

/9
8)

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"
Л

ет
њ

ик
ов

ац
 к

ра
љ

а 
П

ет
ра

 I 
Ка

ра
ђо

рђ
ев

ић
а

3.
Ст

аб
ло

 ги
нк

а
G

in
ko

 b
ilo

ba
 L

.
Ва

се
 П

ел
аг

ић
а 

бр
ој

 4
0

СП
 

III
19

98
.

Са
вс

ки
ве

на
ц

КО
 С

ав
ск

и 
ве

на
ц

К.
п.

 1
11

58
/1

О
пш

ти
на

 
Са

вс
ки

 
ве

на
ц

3,
8 

аr
i

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

", 
бр

. 
16

/9
8)

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"
Л

ет
њ

ик
ов

ац
 к

ра
љ

а 
П

ет
ра

 I 
Ка

ра
ђо

рђ
ев

ић
а

4.
Л

ал
ин

о 
др

во
Li

rio
de

nd
ro

n 
tu

lip
ife

ra
 L

.
П

ук
ов

ни
ка

 
Ба

ци
ћа

 7
СП

 
III

19
98

.

Са
вс

ки
ве

на
ц

КО
 С

ав
ск

и 
ве

на
ц

К.
п.

 2
00

25
/1

П
ор

од
иц

а 
Ст

ан
ис

ав
-

љ
ев

ић
4,

9 
аr

i

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
(„

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

“, 
бр

. 
16

/9
8)

ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д“

5.
П

ла
та

н 
ко

д 
М

ил
ош

ев
ог

 к
он

ак
а

Pl
at

an
us

 a
ce

rif
ol

ia
 W

ild
.

То
пч

ид
ер

ск
и 

па
рк

СП
 

III
20

01
.

Са
вс

ки
ве

на
ц

КО
 С

ав
ск

и 
ве

на
ц

К.
п.

 1
15

85
/1

О
пш

ти
на

 
Са

вс
ки

 в
ен

ац
 

и 
др

.
18

,8
5 

аr
i

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 ("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

", 
бр

. 
22

/0
1)

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"



156

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

6.
Хр

ас
т 

на
 Ц

ве
тн

ом
 

тр
гу

Q
ue

rc
us

 ro
bu

r L
.

Уг
ао

 
Њ

ег
ош

ев
е 

ул
иц

е 
 и

 
Ср

пс
ки

х 
вл

ад
ар

а

СП
 

III
20

01
.

Вр
ач

ар
КО

 В
ра

ча
р

К.
п.

 5
13

0

О
пш

ти
на

 
Вр

ач
ар

2,
83

 а
ri

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 ("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

", 
бр

. 
22

/0
1)

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"

7.
Ст

аб
ло

 к
ед

ра
Ce

dr
us

 a
tla

nt
ic

a 
M

an
То

лс
то

је
ва

 
бр

ој
 9

СП
 

III
20

01
.

Са
вс

ки
ве

на
ц

КО
 С

ав
ск

и 
ве

на
ц

К.
п.

 2
02

26

М
ар

ко
ви

ћ 
Ст

ев
ан

 и
 

М
ар

ко
ви

ћ 
Су

лт
ан

а 
(с

а 
по

 1
/2

)

0,
95

 а
ri

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 ("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

", 
бр

. 
22

/0
1)

ЈК
П

 
"З

ел
ен

ил
о-

Бе
ог

ра
д"

8.
Ти

са
 у

 Б
от

ић
ев

ој
Ta

xu
s b

ac
ca

ta
 L

.
Бо

ти
ће

ва
 

бр
ој

 1
2

СП
III

20
01

.

Са
вс

ки
ве

на
ц

КО
 С

ав
ск

и 
ве

на
ц

К.
п.

 2
01

21
/1

0,
5 

аr
i

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

", 
бр

. 
22

/0
1)

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"

9.

Д
ве

 м
аг

но
ли

је
 у

 
Бо

ти
ће

во
ј

M
ag

no
lia

 so
ul

an
ge

an
a 

So
ul

.

Бо
ти

ће
ва

 
бр

ој
 1

2
СП

III
20

01
.

Са
вс

ки
ве

на
ц

КО
 С

ав
ск

и 
ве

на
ц

К.
п.

 2
01

21
/1

0,
6 

аr
i

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 ("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

", 
бр

. 
22

/0
1)

ЈК
П

 
"З

ел
ен

ил
о-

Бе
ог

ра
д"

10
.

Ст
аб

ло
 х

им
ал

ај
ск

ог
 

бо
ро

вц
а 

-
Pi

nu
s e

xc
el

sa
 W

al
l.

Те
м

иш
ва

рс
ка

 
бр

ој
  2

3
СП

 
III

20
01

.

Са
вс

ки
ве

на
ц

КО
 С

ав
ск

и 
ве

на
ц

К.
п.

 1
14

03

Ло
за

ни
ћ 

Је
ле

на
  (

2/
3)

 
и 

др
.

0,
82

 а
ri

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 ("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

", 
бр

. 
22

/0
1)

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"

11
.

Д
ва

 с
та

бл
а 

хи
м

ал
ај

ск
ог

 б
ор

ов
ца

Pi
nu

s e
xc

el
sa

 W
al

l

Ж
ан

ке
 С

то
ки

ћ 
29

СП
 

III
20

01
.

Са
вс

ки
ве

на
ц

КО
 С

ав
ск

и 
ве

на
ц

К.
п.

 1
35

1 
и

13
54

О
пш

ти
на

 
Са

вс
ки

 в
ен

ац
2,

20
 а

ri

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 ("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

", 
бр

. 
22

/0
1)

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"

12
.

П
ла

та
н 

на
 В

ра
ча

ру
Pl

at
an

us
 a

ce
rio

fil
a 

W
ill

d
М

ак
ен

зи
је

ва
 

бр
ој

 7
3

СП
 

III
20

02
.

Вр
ач

ар
КО

 В
ра

ча
р

К.
п.

 1
48

6

Д
ру

ш
тв

ен
а 

св
ој

ин
а

0,
48

5 
аr

i

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

 ("
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
", 

бр
. 

5/
02

)

ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о-
Бе

ог
ра

д“



5. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРА ДА

157

13
.

''Д
ве

 т
ис

е 
Са

бо
рн

е 
цр

кв
е'

'
Ta

xu
s b

ac
ca

ta
 L

.

Кн
ез

а 
Си

м
е 

М
ар

ко
ви

ћа
СП

 
III

20
05

.
Ст

ар
и 

гр
ад

КО
 С

та
ри

 гр
ад

К.
п.

 1
92

5

Ср
пс

ка
пр

ав
ос

ла
вн

а 
цр

кв
а

2,
41

 а
ri

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
  

("
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
", 

бр
. 

25
/0

5)

ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д“

14
.

Ти
са

 у
 П

ож
еш

ко
ј

Ta
xu

s b
ac

ca
ta

 L
.

П
ож

еш
ка

 б
р.

 
28

, Б
ан

ов
о 

бр
до

СП
III

20
06

.

Ч
ук

ар
иц

а
КО

 Ч
ук

ар
иц

а
К.

п.
 1

03
56

/1

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
1,

03
 а

ri

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 1
8/

06
) 

ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д“

 

15
.

Ч
ем

пр
ес

 н
а 

Д
ед

ињ
у 

Cu
pr

es
su

s a
riz

on
ic

a 
G

re
en

e

М
уз

еј
 

П
ол

ит
ик

е 
и 

ср
пс

ке
ш

та
м

пе
 

Бу
ле

ва
р 

кн
ез

а 
А

ле
кс

ан
др

а 
Ка

ра
ђо

рђ
е-

ви
ћа

 1
0 

а

СП
III

20
06

.

Са
вс

ки
ве

на
ц

КО
 С

ав
ск

и 
ве

на
ц

К.
п.

 2
00

83

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
0,

57
 а

ri
 

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

("
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
", 

бр
. 

18
/0

6)

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"

16
.

Ст
аб

ло
 ги

нк
а 

  G
in

kg
o 

bi
lo

ba
 L

.

П
ар

к 
"С

та
ра

 
Зв

ез
да

ра
", 

уг
ао

 Б
ул

ев
ар

a 
ос

ло
бо

ђе
њ

а 
и 

Ти
рш

ов
е 

ул
иц

е

СП
III

20
06

Са
вс

ки
ве

на
ц

КО
 С

ав
ск

и 
ве

на
ц

К.
п.

 1
47

2/
3

О
пш

ти
на

 
Са

вс
ки

 
ве

на
ц-

др
ж

ав
на

 
св

ој
ин

а

1,
02

 а
ri

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

("
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
", 

бр
. 

18
/0

6)

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"

17
.

Тр
и 

хр
ас

та
 

лу
ж

њ
ак

а 
– 

Ба
ре

Q
ue

rc
us

 ro
bu

r L
.

Ш
иљ

ак
ов

ац
СП

III
20

06
.

Ба
ра

је
во

КО
 

Ш
иљ

ак
ов

ац
К.

п.
 1

13
1

М
З

Ш
иљ

ак
ов

ац
50

 а
ri

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 1
8/

06
)

М
ес

на
 

за
је

дн
иц

а 
Ш

иљ
ак

ов
ац

18
.

Бу
кв

а 
на

 Д
ед

ињ
у

Fa
gu

s s
yl

va
tic

a 
L.

Уж
ич

ка
 1

8
СП

III
20

08
.

О
пш

ти
на

 
Са

вс
ки

 в
ен

ац
Д

рж
ав

на
 

св
ој

ин
а

2,
4 

аr
i 

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

("
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
" б

р.
 

02
/0

8)

ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д“

19
.

Д
ва

 с
та

бл
а 

 к
ри

м
ск

е 
ли

пе
 н

а 
А

нд
ри

ће
во

м
 

тр
гу

 
Ti

lli
a 

sp
p.

А
нд

ри
ће

в 
тр

г
СП

III
19

81
.

Ст
ар

и 
гр

ад
 К

О
 

Ст
ар

и 
гр

ад

Ре
ш

ењ
е 

СО
 С

та
ри

 гр
ад

IV
-3

52
-2

4/
81

од
 0

7.
05

.1
98

1.

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"



158

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

20
.

Хр
ас

т 
лу

ж
њ

ак
,

ке
лр

еу
те

ри
ја

 и
 м

еч
ја

 
ле

ск
а 

Q
ue

rc
us

 ro
bu

r L
. 

Ko
el

re
ut

er
ia

 p
an

ic
ul

at
a 

La
xm

.
Co

ry
lu

s c
ol

ur
na

 L
.

Ка
ле

м
ег

да
н

СП
III

19
81

.
Ст

ар
и 

гр
ад

Д
ру

ш
тв

ен
а 

св
ој

ин
а

Ре
ш

ењ
е 

СО
 С

та
ри

 гр
ад

IV
-3

52
-2

4/
81

од
 0

7.
05

.1
98

1.
 

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"

 ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д“
 и

зв
рш

ав
а 

по
се

ба
н 

пр
ог

ра
м

 
од

рж
ав

ањ
а 

21
.

Је
дн

о 
ст

аб
ло

 
ев

ро
пс

ке
 б

ук
ве

Fa
gu

s s
yl

va
tic

a 
L.

Ка
ле

м
ег

да
н

19
83

.
Ст

ар
и 

гр
ад

Д
ру

ш
тв

ен
а 

св
ој

ин
а

Ре
ш

ењ
е 

О
пш

ти
нс

ко
г 

ко
м

ит
ет

а 
за

 с
та

м
бе

но
- 

ко
м

ун
ал

не
 и

 
гр

ађ
ев

ин
ск

е 
по

сл
ов

е 
оп

ш
ти

не
 С

та
ри

 гр
ад

 
бр

. 3
52

-5
1/

83
од

 2
7.

07
.1

98
3.

Н
иј

е 
од

ре
ђе

н 
уп

ра
вљ

ач

 ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д“
 и

зв
рш

ав
а 

по
се

ба
н 

пр
ог

ра
м

 
од

рж
ав

ањ
а 

22
.

5 
ст

аб
ал

а 
ти

се
,  

4 
ст

аб
ла

 к
ав

ка
ск

е 
пт

ер
ок

ар
иј

е
G

um
no

cl
ad

us
 

ca
nn

ad
en

si
s L

am
.

 Ta
xu

s b
ac

ca
ta

 L
.

Pt
er

oc
ar

ya
 fr

ax
in

ifo
lia

 
Sp

ac
h.

Гр
ад

ск
и 

па
рк

 
у 

Зе
м

ун
у

19
91

.
Зе

м
ун

Д
ру

ш
тв

ен
а 

св
ој

ин
а

Ре
ш

ењ
е 

О
пш

ти
нс

ко
г 

се
кр

ет
ар

иј
ат

а 
за

 у
рб

ан
из

ам
, 

ко
м

ун
ал

но
-с

та
м

бе
не

 и
 

гр
ађ

ев
ин

ск
е 

по
сл

ов
е 

оп
ш

ти
не

 З
ем

ун
бр

. 3
53

-1
29

7/
91

од
 2

6.
09

.1
99

1.

Н
иј

е 
од

ре
ђе

н 
уп

ра
вљ

ач

 ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д“
 и

зв
рш

ав
а 

по
се

ба
н 

пр
ог

ра
м

 
од

рж
ав

ањ
а 

ЗА
Ш

ТИ
Ћ

ЕН
А

 П
РИ

РО
Д

Н
А

 Д
О

БР
А

 У
 П

О
СТ

УП
К

У 
РЕ

ВИ
ЗИ

ЈЕ

3.
Се

но
нс

ки
 с

пр
уд

 
М

аш
ин

 м
ај

да
н

Бу
ле

ва
р 

Во
јв

од
е 

М
иш

ић
а

СП ГК
19

69
.

Са
вс

ки
 в

ен
ац

КО
Б 

6
К.

п.
 1

45
3,

 1
45

5

Д
ру

ш
тв

ен
а 

св
ој

ин
а

6h
a

38
аr

i
65

 м
2

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

оп
ш

ти
не

 С
ав

ск
и 

ве
на

ц
03

/3
 б

р.
 1

11
14

/1
-6

8
од

 1
0.

02
.1

96
9.

Н
иј

е 
од

ре
ђе

н 
уп

ра
вљ

ач

У 
ок

ви
ру

 к
ул

ту
рн

о-
ис

то
ри

јс
ке

 ц
ел

ин
е 

То
пч

ид
ер

-К
ош

ут
њ

ак

4.
М

ор
ск

и 
не

ог
ен

и 
сп

ру
д 

- К
ал

ем
ег

да
н

Ка
ле

м
ег

да
н

СП ГК
19

69
.

Ст
ар

и 
гр

ад
КО

 Б
ео

гр
ад

 1
Д

ру
ш

тв
ен

а 
св

ој
ин

а

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

оп
ш

ти
не

 С
та

ри
 гр

ад
 

бр
. 0

5/
15

84
6/

2
од

 2
.0

2.
19

69
.

Н
иј

е 
од

ре
ђе

н 
уп

ра
вљ

ач

У 
за

ш
ти

ће
но

ј о
ко

ли
ни

 
сп

ом
ен

ик
а 

ку
лт

ур
е 

 
-Б

ео
гр

ад
ск

а 
тв

рђ
ав

а



5. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРА ДА

159

5.
М

ио
це

нс
ки

 с
пр

уд
 - 

Та
ш

м
ај

да
н

Ге
ог

ри
Д

им
ит

ро
ва

 
бр

ој
 2

6

СП ГК
19

68
.

П
ал

ил
ул

а
П

ал
ил

ул
а

КО
 Б

ео
гр

ад
 2

К.
п.

 1
95

3/
2

Д
ру

ш
тв

ен
а 

св
ој

ин
а

2h
a

46
аr

i
78

 м
2

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

оп
ш

ти
не

 П
ал

ил
ул

а 
бр

. 0
1 

б-
12

18
7/

1
од

 1
4.

12
.1

96
8.

Н
иј

е 
од

ре
ђе

н 
уп

ра
вљ

ач
П

от
ре

бн
а 

ре
ви

зи
ја

СП
О

М
ЕН

И
Ц

И
 П

РИ
РО

Д
Е 

1.
Ба

јф
ор

до
ва

 ш
ум

а

П
ор

ед
 у

ли
ца

:
Бу

ле
ва

р 
ос

ло
бо

ђе
њ

а,
 

Ц
рн

от
ра

вс
ке

 
и 

др
.

СП
III

20
15

.
Во

ж
до

ва
ц

КО
 В

ож
до

ва
ц

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а

40
 h

a 
08

 а
ri

02
 м

2

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 ("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

",
бр

. 4
3/

15
)

ЈК
П

 "З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д"

2.
A

ка
де

м
ск

и 
па

рк

Н
а 

Ст
уд

ен
тс

ко
м

 
тр

гу
, и

зм
еђ

у 
ул

иц
а 

Ва
си

не
 

и 
Уз

ун
 

М
ир

ко
ве

СП
III

20
07

.
К.

 О
. С

та
ри

 
гр

ад
, к

.п
. 

бр
.8

06

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а

1 
hа

 
45

 а
ri

 
90

 м
2

 Р
еш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

("
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
", 

бр
. 4

3/
07

)

ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д“

3.
П

ио
ни

рс
ки

 п
ар

к
П

ар
к 

из
м

еђ
у 

Ст
ар

ог
 и

 
Н

ов
ог

 д
во

ра
СП

III
20

07
.

Гр
ад

ск
а 

оп
ш

ти
на

 С
та

ри
 

гр
ад

, К
.О

. 
Ст

ар
и 

гр
ад

 
к.

п.
30

09

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
3h

а 
60

а 
13

м
2

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

("
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
" б

р.
 

43
/0

7)

ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д“

4.
А

рб
ор

ет
ум

 
Ш

ум
ар

ск
ог

  
ф

ак
ул

те
та

Гр
ад

 Б
ео

гр
ад

СП
III

20
09

О
пш

ти
на

 
Ч

ук
ар

иц
а

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
6.

69
,6

2 
ha

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

("
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
" б

р.
 

27
/1

1)

Ш
ум

ар
ск

и 
ф

ак
ул

те
т

5.
Бо

та
ни

чк
а 

ба
ш

та
 

"Ј
ев

ре
м

ов
ац

"

И
зм

еђ
у 

ул
иц

а 
Та

ко
вс

ке
,

В.
 Д

об
рњ

ца
,  

Д
. С

те
ф

ан
а,

 
Д

ал
м

ат
ин

ск
е 

и 
П

ал
м

от
ић

ев
е

СП
II

19
95

.

Ст
ар

и 
гр

ад
КО

 С
та

ри
 гр

ад
К.

п.
 2

55
4/

1 
и

25
54

/3

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
48

1,
83

 
аr

i

Ур
ед

ба
 В

ла
де

 
Ре

пу
бл

ик
е 

Ср
би

је
 

05
 б

р.
 1

10
-1

91
3/

95
 

од
 2

8.
06

.1
99

5.
("

Сл
уж

бе
ни

 гл
ас

ни
к 

РС
", 

бр
. 2

3/
95

)

Би
ол

ош
ки

 
ф

ак
ул

те
т 

у 
Бе

ог
ра

ду
И

нс
ти

ту
т 

за
 

бо
та

ни
ку



160

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

6.
М

иљ
ак

ов
ач

ка
 ш

ум
а

М
иљ

ак
ов

ац
СП

III
20

10
.

О
пш

ти
на

 
Ра

ко
ви

ца
Д

рж
ав

на
 

св
ој

ин
а

85
.5

9
 h

a

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

("
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
" б

р.
 

--
41

/1
0)

ЈП
 

"С
рб

иј
аш

ум
е"

Ш
Г 

Бе
ог

ра
д

7,
Бо

јч
ин

ск
а 

ш
ум

а
Гр

ад
 Б

ео
гр

ад
СП

III
20

13
.

О
пш

ти
на

 
Су

рч
ин

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
О

ко
10

0 
ha

Ре
ш

ењ
ем

 С
ку

пш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 5
7/

I/1
3)

ЈП
 

"С
рб

иј
аш

ум
е"

Ш
Г 

Бе
ог

ра
д 

8,
Ш

ум
а 

Ко
ш

ут
њ

ак
Гр

ад
 Б

ео
гр

ад
СП

III
20

14
.

О
пш

ти
на

 
Ч

ук
ар

иц
а

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а

26
6 

ha
 

99
 a

ri
 

88
,6

m
2

Ре
ш

ењ
ем

 С
ку

пш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 3
4/

14
)

ЈП
 

"С
рб

иј
аш

ум
е"

Ш
Г 

Бе
ог

ра
д“

9,
О

бр
ен

ов
ач

ки
 З

аб
ра

н
Гр

ад
 Б

ео
гр

ад
III

20
13

.
О

пш
ти

на
О

бр
ен

ов
ац

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
85

 h
a

Ре
ш

ењ
ем

 С
ку

пш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 
57

/I/
13

)

JП
ЗЖ

С 
гр

ад
ск

е 
оп

ш
ти

не
 

О
бр

ен
ов

ац

10
,

Зв
ез

да
рс

ка
 ш

ум
а

Гр
ад

 Б
ео

гр
ад

III
20

10
.

О
пш

ти
на

 
Зв

ез
да

ра

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
10

8 
ha

Ре
ш

ењ
ем

 С
ку

пш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 5
7/

I/1
3)

ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д“

11
,

Л
ип

ов
ач

ка
 ш

ум
а 

– 
Д

уг
и 

Рт
Гр

ад
 Б

ео
гр

ад
III

20
13

.
О

пш
ти

на
 

Ч
ук

ар
иц

а
Д

рж
ав

на
 

св
ој

ин
а

27
0 

ha

Ре
ш

ењ
ем

 С
ку

пш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 5
7/

I/1
3)

ЈП
 

"С
рб

иј
аш

ум
е"

Ш
Г 

Бе
ог

ра
д

12
,

Л
ес

ни
 п

ро
ф

ил
 у

 
Зе

м
ун

у
Гр

ад
 Б

ео
гр

ад
III

20
13

,
О

пш
ти

на
 

Зе
м

ун

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
0,

78
а

Ре
ш

ењ
ем

 С
ку

пш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 
57

/I/
13

) 

Н
ВО

 „Е
ко

ло
ш

ки
 

по
кр

ет
 З

ем
ун

“

13
,

Л
ес

ни
 п

ро
ф

ил
 

Ка
пе

ла
 у

 Б
ат

ај
ни

ци
Гр

ад
 Б

ео
гр

ад
III

20
14

,
О

пш
ти

на
 

Зе
м

ун

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
5 

ha
 4

1 
ar

 
74

 m
2

Ре
ш

ењ
ем

 С
ку

пш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 4
4/

14
)

Н
ВО

 „Е
ко

ло
ш

ки
 

по
кр

ет
 З

ем
ун

“



5. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРА ДА

161

14
,

То
пч

ид
ер

ск
и 

па
рк

Гр
ад

 Б
ео

гр
ад

III
20

15
О

пш
ти

на
 

Са
вс

ки
 В

ен
ац

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
29

 h
a 

46
 a

 
44

 m
²

Ре
ш

ењ
ем

 С
ку

пш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 3
7/

15
)

ЈК
П

 „З
ел

ен
ил

о
Бе

ог
ра

д

П
РЕ

Д
ЕЛ

И
 И

ЗУ
ЗЕ

ТН
И

Х 
О

Д
Л

И
КА

1.
Ве

ли
ко

 р
ат

но
 о

ст
рв

о
Ве

ли
ко

 и
 М

ал
о

ра
т

но
 о

ст
рв

о

Уш
ће

 С
ав

е 
у 

Д
ун

ав
П

И
О

III
20

05
.

Зе
м

ун
КО

 З
ем

ун
Ве

ли
ко

: 
26

21
 д

о 
26

31
М

ал
о:

 2
63

2

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
21

1,
38

ha

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 ("

Сл
уж

бе
ни

 л
ис

т 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

" б
р.

 
7/

05
)

ЈК
П

 ''З
ел

ен
ил

о 
Бе

ог
ра

д'
'

2.
Ко

см
ај

П
ла

ни
на

 К
ос

м
ај

Гр
ад

 Б
ео

гр
ад

М
ла

де
но

ва
ц 

и 
Со

по
т

П
И

О
III

20
05

.

М
ла

де
но

ва
ц:

КО
 А

м
ер

ић
, 

Ко
ра

чи
ца

 
и 

Ве
ли

ка
 

И
ва

нч
а

Со
по

т:
КО

 Р
ог

ач
а 

и 
Н

ем
еи

ку
ће

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а:
68

,8
30

 а
ри

П
ри

ва
тн

а 
св

ој
ин

а:
28

2,
60

 а
ри

35
14

,5
0

ha

Ре
ш

ењ
е 

о 
Ск

уп
ш

ти
не

 
гр

ад
а 

Бе
ог

ра
да

 ("
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
" б

р.
 

29
/0

5)

Ја
вн

о 
пр

ед
уз

ећ
е 

''С
рб

иј
аш

ум
е'

'
Ш

Г 
Бе

ог
ра

д

3.
А

ва
ла

Гр
ад

 Б
ео

гр
ад

П
И

О
I, 

II,
 II

I
20

07
.

О
пш

ти
на

 
Во

ж
до

ва
ц,

 
де

ло
ви

 К
О

 
Бе

ли
 П

от
ок

, 
Ри

па
њ

, З
уц

е,
 

П
ин

ос
ав

а

Д
рж

ав
на

 и
 

пр
ив

ат
на

 
св

ој
ин

а
48

9,
13

 h
a

Ре
ш

ењ
е 

Ск
уп

ш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

("
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
" б

р.
 

43
/0

7)

Ја
вн

о 
пр

ед
уз

ећ
е 

''С
рб

иј
аш

ум
е'

'
Ш

Г 
Бе

ог
ра

д

ЗА
Ш

ТИ
Ћ

ЕН
А

 С
ТА

Н
И

Ш
ТА

1,
Ст

ан
иш

те
 гљ

ив
е 

на
 

А
ди

 Ц
иг

ан
ли

ји
Гр

ад
 Б

ео
гр

ад
ЗС

III
20

13
О

ш
ти

на
 

Ч
ук

ар
иц

а
Д

рж
ав

на
 

св
ој

ин
а

21
,2

5 
ha

Ре
ш

ењ
ем

 С
ку

пш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 
57

/I/
13

)

Ја
вн

о 
пр

ед
уз

ећ
е 

''С
рб

иј
аш

ум
е'

'
Ш

Г 
Бе

ог
ра

д



162

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

2,
Ве

ли
ко

 б
ла

то
Гр

ад
 Б

ео
гр

ад
ЗС

III
20

16
О

пш
ти

на
 

П
ал

ил
ул

а
Д

рж
ав

на
 

св
ој

ин
а

29
3h

a 
68

a 
75

m
2

О
дл

ук
ом

 С
ку

пш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 3
7/

16
)

Ш
ар

ан
ск

и 
ри

бњ
ак

„М
ик

а 
А

ла
с“

, 
ул

иц
а 

Са
ве

 
Ко

ва
че

ви
ћа

 
III

 д
ео

 б
б,

 у
 

Бе
ог

ра
ду

П
РИ

РО
Д

Н
А

 Д
О

БР
А

 –
 У

 П
О

СТ
УП

К
У 

СТ
А

ВЉ
А

Њ
А

  П
О

Д
 З

А
Ш

ТИ
ТУ

1,
1

Ст
ан

иш
те

 м
ал

ог
 

вр
ан

ца

Гр
ад

 Б
ео

гр
ад

III
О

пш
ин

а 
Ч

ук
ар

иц
а

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
О

ко
15

 h
a

У 
по

ст
уп

ку
 с

та
вљ

ањ
а 

по
д 

за
ш

ти
ту

2.
Ф

ор
ла

нд
 л

ев
е 

об
ал

е 
Д

ун
ав

а
Гр

ад
 Б

ео
гр

ад
III

20
11

-
20

13
.

О
пш

ти
на

 
Зв

ез
да

ра

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
17

00
 h

a
У 

по
ст

уп
ку

 с
та

вљ
ањ

а 
по

д 
за

ш
ти

ту



5. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРА ДА

163

2,
Ве

ли
ко

 б
ла

то
Гр

ад
 Б

ео
гр

ад
ЗС

III
20

16
О

пш
ти

на
 

П
ал

ил
ул

а
Д

рж
ав

на
 

св
ој

ин
а

29
3h

a 
68

a 
75

m
2

О
дл

ук
ом

 С
ку

пш
ти

не
 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
 

(„
Сл

уж
бе

ни
 л

ис
т 

гр
ад

а 
Бе

ог
ра

да
“, 

бр
ој

 3
7/

16
)

Ш
ар

ан
ск

и 
ри

бњ
ак

„М
ик

а 
А

ла
с“

, 
ул

иц
а 

Са
ве

 
Ко

ва
че

ви
ћа

 
III

 д
ео

 б
б,

 у
 

Бе
ог

ра
ду

П
РИ

РО
Д

Н
А

 Д
О

БР
А

 –
 У

 П
О

СТ
УП

К
У 

СТ
А

ВЉ
А

Њ
А

  П
О

Д
 З

А
Ш

ТИ
ТУ

1,
1

Ст
ан

иш
те

 м
ал

ог
 

вр
ан

ца

Гр
ад

 Б
ео

гр
ад

III
О

пш
ин

а 
Ч

ук
ар

иц
а

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
О

ко
15

 h
a

У 
по

ст
уп

ку
 с

та
вљ

ањ
а 

по
д 

за
ш

ти
ту

2.
Ф

ор
ла

нд
 л

ев
е 

об
ал

е 
Д

ун
ав

а
Гр

ад
 Б

ео
гр

ад
III

20
11

-
20

13
.

О
пш

ти
на

 
Зв

ез
да

ра

Д
рж

ав
на

 
св

ој
ин

а
17

00
 h

a
У 

по
ст

уп
ку

 с
та

вљ
ањ

а 
по

д 
за

ш
ти

ту

Фото: Теодора Јовановић



Фото: Теодора Јовановић



6    КОМУНА ЛНЕ ДЕ ЛАТНОС ТИ У   
      ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ  
      СРЕДИНЕ

 6.1.  Секретаријат за комуналне и стамбене послове

 6.2.  Секретаријат за енергетику

 6.3.  Секретаријат за саобраћај

 6.4.  Секретаријат за инспекцијске послове- Сектор за заштиту   
  животне средине и водни инспекцијски надзор 

6.5.  ЈКП„Београдски водовод и канализација“

6.6.  ЈКП„Градска чистоћа“

6.7.  ЈКП„Зеленило Београд“

6.8.  ЈКП„Београдске електране“

6.9.  Градско саобраћајно предузеће„Београд“

6.10.  ЈП„Ада Циганлија“

6.11.  ЈКП„Градске пијаце“

6.12.  ЈВП„Београдводе“

6.13.  Контрола, заштита и унапређење животне средине ТЕНТ А и ТЕНТ Б

6.14.  Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме”

6.15.  Реализација програма заштите и развоја споменика природе  
  ботаничка башта „Јeвремовац”

6.16.  Завод за заштиту природе Србије

6.17.  Туристичка организација Београда



166

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

6.1.   СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Секретаријат за комуналне и стамбене послове из оквира надлежности Града Београда 
врши послове који се односе на уређивање и обезбеђивање материјалних и других 
услова за трајно обављање комуналних делатности и њихов развој и друге делатности 
на одређеном подручју за које је град основао предузећа и то: 

- снабдевање водом за пиће; 

- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода; 

- уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и 
чесмама;

- управљање гробљима и погребне услуге;

- управљање пијацама; 

- одржавање чистоће на површинама јавне намене;

- одржавање јавних зелених површина; 

- димничарске услуге;

- делатност зоохигијене;

- обједињена обрада и наплата комуналних услуга;

- старање о отвореном јавном купалишту на подручју Аде Циганлије и Аде 
Међице; 

- уређивање, употребу, унапређивање, заштиту грађевинског земљишта, припрему 
и реализацију средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског 
земљишта на територији Града Београда и изградњу објеката јавне комуналне 
инфраструктуре од посебног значаја за Град Београд.

Сагласно утврђеним надлежностима да обавља послове уређивања и обезбеђивања 
услова за обављање наведених комуналних и делатности од локалног интереса, 
секретаријат врши надзор над њиховим обављањем. 

Учествује у изради програма редовног одржавања чистоће јавних површина, 
одржавања јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера, санитарних 
објеката, одржавања заштићених природних добара, програма поправки и санација 
оштећених и деградираних јавних зелених површина и снитарних објеката, као и 
програма водоснадбевања, одвођења атмосферских и отпадних вода;

Даје предлог потребних средстава за њихову реализацију и редовним ангажовањем, 
посебно на терену, прати реализацију опремања јавних комуналних предузећа и 
извођење радова на поправци и санацији јавних зелених и других јавних површина и 
комуналних објеката у Граду;
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Извршење послова и задатака утврђених наведеним програмима, закључује годишње 
уговоре са ЈКП:

- ЈКП „Зеленило Београд”

- ЈКП „Градска чистоћа”

- ЈКП „Београдски водовод и канализација”

- ЈКП „Ветерина Београд”

Обавља послове који се односе на припрему и праћење програма комуналних 
активности на унапређењу општекорисних функција шума од значаја за Град Београд, 
закључује уговор са ЈП „Србијашуме”.

Секретаријат уређује опште услове одржавања комуналног реда и мере за његово 
спровођење.

Секретаријат, у складу са посебним законима: стара се о одржавању стамбених зграда, 
и безбедности њиховог коришћења и прати делатност одржавања стамбених зграда; 
обавља послове који се односе на рестаурацију фасада зграда које су утврђене за 
културна добра, у складу са законом; обавља послове означавања улица и тргова на 
делу територије града у складу са законом. 

Секретаријат такође спроводи јавне набавке из надлежности секретаријата, као и друге 
послове у областима из делокруга секретаријата у складу са законом, Статутом града 
и другим прописима. Секретаријат врши и послове државне управе које република 
повери граду у областима из делокруга секретаријата. 

Гледајући кроз организациону структуру Секретаријат за комуналне и стамбене послове 
врши послове који непосредно утичу на квалитет животне средине у граду и то:

Сектор за комуналне делатности, Одељење за праћење одржавања јавних зелених 
површина, прати активности ЈКП „Зеленило Београд”, односно врши надзор над 
делатностима уређења и одржавања јавних зелених површина, одржавања јавних 
санитарних објеката, пратеће производње и поправке парковских, спортских и других 
реквизита, производње цвећа, украсног биља и попуне садница у парк-шумама.

Комуналне делатности ЈКП „Зеленило Београд” обавља на територији десет градских 
општина: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски 
Венац, Стари Град и Чукарица.

У надлежности ЈКП „Зеленило Београд” , односно Секретаријата за комуналне и 
стамбене послове је око 3000 хектара јавних зелених површина (паркова, скверова, 
рекреативних комплекса, зеленила стамбених насеља, уличних травњака итд.) Оно се 
стара и о 49.589 стабала у дрворедима града, у 731 улици, о 22 санитарна објекта, 2.474 
жардињера, 18.181 разних типова клупа на зеленим површинама, 2.942 корпи за отпадке, 
3.231 клацкалица и љуљашки и 1.350 разних реквизита у оквиру дечијих игралишта.

ЈКП „Зеленило Београд” поверена су на управљање, односно старање и заштићена 
природна добра, Велико Ратно острво са површином од 211 хектара, Бањичка шума 
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са површином од 59 хектара, Пионирски и Академски парк као и 33 појединачно 
заштићених добара - стабала широм Града. Предузеће има такву унутрашњу 
организациону структуру да секторски покрива област планирања, пројектовања, 
изградње и одржавања јавних зелених површина и производње биљног материјала, 
изградње (подизања) и одржавања (неге) јавних зелених површина. Поред наведене 
комуналне делатности ЈКП „Зеленило Београд”  у сарадњи са Секретаријатом за 
комуналне и стамбене послове обавља и делатности које су у функцији комуналне 
делатности: уређење нових паркова, зелених и рекреационих површина, израда 
планске, инвестиционе и техничке документације за уређење и реконструкцију 
постојећих паркова, зелених и рекреационих површина и пратећих објеката и опреме.

Сектор за комуналне делатности, Одељење за праћење одржавања чистоће и комунално 
уређење града, прати активности ЈКП „Градска чистоћа”, односно врши надзор над  
вршењем комуналне делатности од општег интереса одржавања чистоће јавних површина 
на подручју десет градских оптшина. ЈКП „Градска чистоћа” редовно обавља послове 
чишћења и прања јавних површина (коловоза, тротоара, тргова, подземних пешачких 
пролаза и др) и сакупљања комуналног отпада са Аде Циганлије у складу са усвојеним 
Програмом, за чију реализацију град Београд обезбеђујуе финансијска средства. 

У одржавању хигијене града и уопште у систему заштите животне средине, ЈКП „Градска 
чистоћа” има значајно место. Данас је ЈКП „Градска чистоћа”, савремено опремљено 
предузеће у коме ради око 1.600 стално запослених радника, оспособљено за 
најсложеније задатке у обављању своје делатности. ЈКП „Градска чистоћа” сваке године 
обнавља возни парк набавком савремених возила и машина, као што су цистерне 
за прање под притиском, самоходни усисивачи на електрични погон и слично. 
Коришћењем савремених возила и нових технологија приликом вршења услуге 
чишћења и прања јавних површина постижу се позитивни пословни ефекти, смањење 
броја возила на улицама, смањење броја радника, повећан квалитет пружених услуга. 
Осим тога, употреба возила са „Еуро 4” и „Еуро 5” моторима има значајне ефекте у 
погледу заштите животне средине јер се смањује количина издувних гасова, смањује 
се бука и слично. ЈКП „Градска чистоћа” свакодневним ангажовањем настоји да повећа 
квалитет пружених услуга, без обзира на несавесно понашање појединих грађана и 
правних лица која нарушавају комуналну хигијену.

Табела: Преглед извршених услуга ЈКП „Градска чистоћа” на чишћењу и прању јавних површина и 
уклањању отпада са Аде Циганлије у току 2016. године

Врста услуге Укупно 
извршене 

услуге у 2016. 
год.

Услуга чишћења и прања јавних површина и уклањање отпада са 
Аде Циганлије

укупно очишћено јавних површина (m²) 2.745.048.381

укупно опрано јавних површина (m²) 502.479.300

уклоњено отпада са Аде Циганлије (m³) 62.070

У Сектору за комунално уређење вода, у току 2016. године обављани су послови: 
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1. Реализација редовних програма;

Закључен је годишњи уговор са ЈКП „Београдски водовод и канализација” за Програм 
одржавања система градске кишне канализације. Очишћено је 44540 сливника са 
сливничким везама, интервентно  је приликом јачих падавина очишћенo 957 сливникa 
са сливничким везама, замењено је 78 сливничких решетки и замењено је и издигнуто 
193 поклопца од композитног материјала;

Закључен је годишњи уговор са ЈКП „Београдски водовод и канализација” за Програм 
одржавања јавних чесми и фонтана. Програмом је обухваћенo 156 јавних чесама и 
40 градских фонтана; обављена је примопредаја 1 фонтане (Стара Херцеговина); 
припремљена је техничка документација за отклањање недостатака на фонтани Савски 
трг у циљу несметаног функционисања исте; извршени су радови на поправци опреме 
и замени оштећених плоча на фонтани СРЦ Ташмајдан; замењене су украдене млазнице 
на фонтани код Техничког факултета (11 комада);  постављено је 8 нових чесама (Певац, 
ГО Стари град, Новопазарска улица и улица Цара Николаја, ГО Врачар, Пастерова улица, 
ГО Савски венац, блок 1, насеље Милева Ајнштајн и блок 44, ГО Нови Београд, код 
ОШ Милан Миличевић, ГО Вождовац), изведене су инсталације и за 2017. годину је 
планирано постављање тела 2 чесме (Парк на углу Господске и Лагумске улице, ГО 
Земун и парк у улици Канарево брдо, ГО Раковица), обављена је примопредаја 1 чесме 
(Душановачки плато, ГО Вождовац); замењено је 67 неисправних антивандал чесама; 
поправљено је 100 антивандал чесама; замењене су 203 неисправне парковске чесме; 
изведене су разне поправке и замене оштећених делова на чесмама. Припремљен је 
Пројекат изведеног објекта Врачарске чесме у Топчидерском парку, са хидрогеолошким 
условима, ради санације објекта (у плану за 2017). Чесме и фонтане се редовно чисте, 
перу, фарбају и реализују се остали радови на редовном и интервентном одржавању.

2.Реализација инвестиционих програма: 

Извршена је примопредаја реализованих услуга и радова на изградњи ППВ Макиш 2 
према уговорима о преносу средстава закљученим 2010. године између ЈКП „Београдски 
водовод и канализација” и Секретаријата за комуналне и стамбене послове. Изградња 
објекта је завршена у септембру 2014. године, а у току 2015. године вршене су техничке 
пробе и пуштања, те су се почетком 2016. године стекли сви формални услови за 
примопредају радова и услуга према закљученим уговорима. Изградња овог објекта 
финанансирана је делом из средстава буџета Града, а делом из средстава кредита 
Европске банке за обнову и развој, при чему је на основу одлуке  Скупштина града 
Београда од 19.12.2014. године ЈКП „Београдски водовод и канализација” наставља да 
отплаћује преостали износ кредита по Транши 2 и преостале обавезе према према 
закљученим уговорима. У складу са наведеним, 2015. године закључени су анекси 
уговора између Секреаријата за комуналне и стамбене послове и ЈКП о завршетку 
финансирања Уговора 1 о пројектовању и испоруци опреме за изградњу ППВ Макиш 2 
закљученог 2003. године између ЈКП БВК и „Тахал” Израел и Уговора 2 о изградњи ППВ 
Макиш 2 закљученог 2008. године између ЈКП БВК и „Приморје” Словенија;   

Завршени су радови на санацији електро опреме на КЦС Карађорђев трг, ГО Земун 
и радови на реконструкцији дела водоводне мреже у Хајдук Вељковој улици, ГО 
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Раковица, започети у 2015. години. Реализовано је 90% радова на реконструкцији 
постојеће канализације у улици Виског Стевана, од улице Тадеуша Кошћушка до угла 
са улицом Браће Барух, ГО Стари град и закључен уговор са најповољнијим понуђачем 
за извођење радова на реконструкцији колектора у Ђушиној улици, од улице Драже 
Павловића до броја 11, ГО Земун, за шта је почетак радова планиран у 2017. години, чим 
то временски услови дозволе. Обезбеђена су средства и започета процедура јавне 
набавке радова на реконструкцији предцрпилишног дела објекта КЦС „Карађорђев 
трг” у Земуну. Закључење уговора са изабраним понуђачем и реализација радова 
планирани су у 2017. години. Набавке радова и закључење уговора са најповољнијим 
понуђачима реализује ЈКП Београдски водовод и канализација, а Секретаријат прати 
реализацију радова и преноси средства на рачун ЈКП уз достављање одговарајуће 
документације;   

Донето је 7 решења о одређивању времена (летња сезона 2016. године) и услова за рад 
(редовна годишња контрола техничке и хигијенске исправности и испуњености услова 
и мера противпожарне заштите) јавних купалишта и отворених базена на територији 
града.  
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6.2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИК У

• У оквиру употребе обновљивих извора енергије у јавним зградама у 2016. 
години је постављени соларни сиситем за обезбеђивање потрошне топле воде 
у домовима здравља Нови  Београд – Нехруова 53 и Гоце Делчева 30.

• Током 2016. године је настављена је реализација међународног  пројекта 
„Комбинована топлана и електрана у Падинској скели која за гориво користи 
биомасу”,  према одредбама Споразума о пројекту који је потписан између 
Швајцарске Конфедерације, Града Београда и Републике Србије 19.12.2012. 
године, 

• У току 2016. године у делу пројекта који се односи на енергетску ефикасност  је:

-	 завршена енергетска реконструкција  ОШ „Олга Петров”, Падинска Скела – у 
оквиру реконструкције је постављена фасадна изолација, реконструисана 
котларница, замењена електрична и водоводна инсталација, постављено 
савремено осветљење, а у сали за физичко постављени вентилатори за 
цируклацију ваздуха. Велика и мала школа су спојене топловодом тако да се 
сада мала школа греје из котларнице која је у великој школи.

-	 у оквиру објеката клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”  
који се налазе у Падинској Скели енергетски су реконструисана одељења 
А и Б ( у потпуности) док је одељење Ц  у завршним радовима. Енергетска 
реконструкција одељења подразумева: замену фасадне столарије, постављање 
фасадне изолације, замену кровног покривача,  замену електричне, водоводне 
и канализационе мреже, инсталацију вентилационих система  и грађевинску 
санацију унутрашности објеката. Осим наведених радова, на објектима је у оквиру 
спољних инсталација направљена нова топловодна, канализациона, водоводна 
и хидрантска  мрежа, као и систем који обезбеђује потрошну топлу воду. 

Остваривање циљева уштеде електричне енергије у ЈКП „Јавно осветљење” у 
2016. години

Уштеда електричне енергије и примена енергетске ефикасности у јавном осветљењу,  
се  у највећој мери своди на замену старих светиљки са живиним изворима високог 
притиска новим светиљкама са натријумовим изворима високог притиска.

Смањење потрошње електричне енергије, односно, смањење укупне инсталисане снаге 
јавног осветљења, постиже се управо коришћењем натријумових извора светлости 
уместо живиних. Натријумове сијалице снага 100 W, 150 W и 250 W замењују живине снага 
125 W, 250 W и 400 W. Дакле, за исти светлосни флукс утрошена електрична енергија 
далеко је мања приликом употребе натријумових сијалица, у односу на живине. На 
овај начин постиже се уштеда електричне енергије од око 35-40%. Притом, осветљење 
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постаје квалитетније, јер нове светиљке имају врхунске фотометријске перформансе и 
могућност усмерења светлосног флукса тачно на жељену површину, без непотребног 
расипања. Смањењем потрошње електричне енергије, смањује се емисија CO2; сваки 
произведени kWh електричне енергије емитује 4.92 kg CO2. Ово је веома битан фактор 
са аспекта заштите животне средине.

Још једна предност употребе светиљки са натријумовим изворима светлости уместо 
живиних, огледа се и у смањеним трошковима одржавања; натријумови извори имају 
2-3 пута дужи животни век од живиних, што омогућава уштеду у одржавању од око 40%.

Смањење учешћа живе у јавном осветљењу веома повољно утиче на заштиту животне 
средине. Живине сијалице у себи садрже велику количину живе која је канцерогена 
и веома отровна супстанца. Због тога се ове сијалице морају прописно одлагати, а то 
ствара  додатне трошкове.

У Београду је током 2016. године извршена замена око 500 светиљки са живиним 
изворима светлости савременијим типовима са натријумовим изворима, чиме је 
инсталисана снага јавног осветљења смањена за око 30 kW.
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6.3.   СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

Улога Секретаријата за саобраћај као елемента Градске управе огледа се у ефикасном 
управљању и техничком регулисању саобраћаја како би читав транспортни систем 
града функционисао што усклађеније. Непрестаним усклађивањем потреба динамичког, 
стационарног и пешачког саобраћаја, коегзистенције са потребама становника и све 
већег броја туриста, испитују се могућности што ефикаснијег фунционисања саобраћаја 
уз све већу промоцију алтернативних видова превоза као значајног елемента одрживог 
транспорта у граду. 

Популаризација коришћења јавног градског превоза, зоне успореног саобраћаја, „Зонa 
30”, пешачке зоне, паркинзи за бицикле, бициклистичке траке, „Дан без аутомобила”, 
вожње бицикала, промоција пешачења су активности којима је Секретаријат за 
саобраћај у великој мери посвећен у току године као, као редовним дешавањима, како 
би својим грађанима понудио алтернативу у коришћењу аутомобила.

Поред решавања свакодневних потреба становника у области саобраћаја, Секретаријат 
за саобраћај учествује и у изради планских документа, на нивоу Града, кроз издавање 
саобраћајно техничких услова. На тај начин Секретаријат за саобраћај покушава да 
обезбеди саобраћајно решење које ће што боље задовољити потребе корисника 
планираних садржаја, а који ће се уклопити у стратешки концепт развоја града, 
односно у пројектовани модел управљања саобраћајем. Планирање и пројектовање 
уличне мреже базирано је на проучавању садашњих и предвиђању будућих потреба 
корисника транспортних услуга и захтева истраживање, анализирање, идентификацију 
и квантификацију захтева потенцијалних корисника, као и праћење и контролу 
реализације дефинисаног нивоа квалитета услуга и предузимање благовремених и 
адекватних мера како би се овај ниво постигао. Тако су планиране изградње Моста 
на ади са везом до ул.Тошин бунар, моста Михало Пупин, саобраћајног магистралног 
прстена (обилазнице око Београда), као крупни стратешко инвестициони подухвати 
изведени. Њихова реализација је омогућила повећану проточност саобраћаја, затим је 
омогућила Секретаријату за саобраћај да пропише рестриктивне услове за пролазак 
теретних возила кроз град што је утицало на повећање проточност саобраћаја, смањење 
времена задржавања теретних моторних возила у градском језгру, што за директну 
последицу има побољшање квалитета живота и смањење буке и штетности емисијом 
издувних гасова. 

Један од планских докумената односи се и на изградњу тунелске везе између савске 
и дунавске падине, чијом изградњом би се центар града растеретио како транзитног 
саобраћаја тако и штетних издувних гасова.

У наведеном периоду, вршена су перманентна испитивања ефеката уведеног зонског 
паркирања у централној зони, увођења зонског паркирања у широј зони од централне, 
увођења пројеката „Зона 30” („Зона 30” је део града у коме је брзина кретања возила 
ограничена до 30km/h.). Уводен је први аутобус на електрични погон на једној ЕКО 
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линији чиме је извршено унапређење возног парка Јавног градског превоза с једне 
стране, док се одржавањем обновљеног возног парка тежи ка стабилном одрживом 
развоју истог. Заједничким мерама рестриктивног паркирања и модернизацијом возног 
парка допринело се квалитету живљења, повећању комфора и удобности у вожњи што 
позитивно утиче на све веће опредељење грађана да користе јавни градски превоз 
уместо сопствене аутомобиле. У даљем периоду тежиће се већој заступљености 
возила јавног градског превоза која као погон користе електричну енергију, чиме ће 
се допринети још већем смањењу загађења ваздуха. 

Секретаријеат за саобраћај је током 2016. и 2017. године покренуо, израдио и почео да 
реализује неколико пројеката који за директну последицу имају одрживи развој града. 

Почела је реализација „Студије изводљивости проширења постојеће пешачке зоне Кнез 
Михаилове улице”, којом су утврђивани критеријуми и начини за увођење пешачких 
улица у којима би саобраћај моторних возила био дестимулисан или забрањен.

Пројекат „Београд бициклом” представља дефинисање и реализацију активности које 
се односе на промовисање концепта урбане мобилности, редефинисање саобраћајне 
хијерархије, где пешаци и бициклисти имају приоритет. Овим пројектом планирано 
је 120 км нове бициклистичке мреже, 150 станица за јавне бицикле и 200 паркинга 
за бицикле, а све то кроз упоредну едукацију и кампање. Бициклистички саобраћај 
спада у одржив вид саобраћаја, а сам бицикл не производи буку и загађење и заузима 
мање простора од аутомобила. Као такав бициклистички саобраћај узима све значајније 
место у транспорном систему града и са садашњих 0.7% планирано је да се повећа на 
5% у наредне две године, чиме ће бити започет нови тренд развоја бициклистичког 
саобраћаја, како би се у наредних 10 година удео повећао на 10%. Развојем еколошки 
прихватљивих видова саобраћаја побољшава се здравствено стање становника,  развија 
се туризам, смањује загушење саобраћаја, те самим тим и јача свест о очувању животне 
средине.

Током 2017. године реализован је први пројекат паметне гараже имплементиран у јавну 
гаражу на Обилићевом венцу. Ово је прва гаража која је добила сертификат “smart park”, 
прва која има соларне панеле на врху, прва је са шест пуњача за електро аутомобиле, 
има соларну електрану, а сви који паркирају возило у гаражи имају на располагању 
бицикл који могу да користе бесплатно.

Током  2016. и 2017.године завршена је реконструкција кружне раскрснице на 
аутокоманди чиме је повећана проточност и безбедност саобраћаја у том делу града, 
а што директно утиче на смањење буке и штетности емисије издувних гасова, што има 
за последицу побољшање квалитета живота.

У току су реконструкције саобраћајница Булевара ослобођења и Рузвелтове улице од 
Вука до Богословије, са циљем задржавања и побољшања простора за динамички и 
пешачки саобраћај и увођења новог простора за бициклистички саобраћај. Анализе 
су показале да ће реконструкције довести до повећане проточности и безбедности 
саобраћаја у тим деловима града, а што директно утиче на смањење буке и штетности 
емисије издувних гасова, што има за последицу побољшање квалитета живота. 
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Такође се у оквиру мера техничког регулисања саобраћаја, врши перманентно 
анализирање постојећих сигналних планова на 50 локација и њихово евентуално 
прилагођавање саобраћајној ситуацији ради смањења временских губитака при 
проласку кроз раскрснице. Уграђене су стрелице за условно десно скретање на 
локацијама где их до сада није било, чиме се утиче на смањење време чекања возила 
удесном скретању.

Секретаријат за саобраћај ће и у наредном периоду бити посвећен мерама одрживог 
развоја града.
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6.4.  СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ – СЕКТОР ЗА ЗАШТИТ У 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВОДНИ  ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Инспекција за заштиту животне средине и водна инспекција налази се у саставу 
Секретаријата за инспекцијске послове од јула 2014. године, када су се и све друге 
инспекције Града Београда припојиле поменутом секретаријату. Идеја стварања једног 
секретаријата у којем ће се наћи све инспекције, потекла је због боље координације и 
заједничког рада инспекција.

Инспекција за заштиту животне средине и водна инспекција послују у оквиру Сектора 
за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор.

Инспекција за заштиту животне средине састоји се од 3 одељења:

-	 Одељење за заштиту од буке у животној средини, заштиту од нејонизујућег 
зрачења  и контролу хемикалија - обавља послове инспекцијског надзора 
који се односе на емисију буке; услове и мере заштите здравља људи и заштите 
животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора 
нејонизујућег зрачења; промет и коришћење хемикалија и утицај на животну 
средину; 

-	 Одељење за контролу услова и мера заштите животне средине, заштиту 
ваздуха и контролу квалитета отпадних вода - обавља послове инспекцијског 
надзора који се односе на изворе загађивања ваздуха; стандард квалитета 
ваздуха и утицај на животну средину, контролу рада извора загађивања 
ваздуха, контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају 
у реципијент

-	 Одељење за заштиту природних добара и управљањe отпадом – обавља 
послове инспекцијског надзора који се односе на примену плана управљања 
заштићеним подручјем и утврђеног режима заштите; контролу мера утврђених у 
спровођењу планова и програма управљања отпадом; примену прописаних мера 
и поступака оператера у постројењима за управљање отпадом, као и поступање 
произвођача и других власника отпада; контролу мера утврђених у поступку 
процене утицаја пројеката на животну средину; утврђивање испуњености услова 
заштите животне средине за енергетске објекте

Водну инспекцију чини једно одељење које  обавља  послове који се односе на 
контролу мера, прописа приликом изградње нових и реконструкције постојећих 
објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму; 
заштиту вода од загађивања (контролу квалитета површинских и подземних вода), 
надзор над радом предузећа и других правних лица којима је поверено вршење 
водне делатности, надзор над радом предузећа и других правних лица која се старају 
о одбрани од поплава.
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Током 2016. године инспекција је знатно унапредила своје пословање, тако што су 
први пут издвојена средства за ванредна мерења нивоа буке у животној средини, што 
представља и једини прави начин контроле нивоа буке. Захваљући томе, инспекција за 
заштиту животне средине је сарађивала и са припадницима МУП-а,  којима су ванредна 
мерења послужила као доказ кршења јавног реда и мира.

Ванредно узроковање технолошких отпадних вода вршено је и током 2016. године 
и наставиће се наредних година, с тим што је потребно издвојити више средстава  
из буџета за ту намену, у циљу контроле већег броја привредних субјекта. Таквим 
контролама, утврдиће се  стварно стање квалитета отпадних вода и однос привреде 
према  животној средини.

Секретаријат за инспекцијске послове од 2015. године уводи програм за евиденцију 
тока предмета, који су све инспекције у обавези да примењују. У тај програм  уносе се 
сви релевантни подаци о привредним субјекатима који се контролишу, што инспекцији 
за заштиту животне средине и водној инспекцији служи као база података загађивача 
на територији града Београда.

У 2016. години инспекција је поступала у 3578 предмета по службеној дужности и по 
пријавама грађана. Највише пријава грађана односило се прекомерну буку и непријанте 
мирисе који настају радом угоститељских објеката (кафића, пекара, роштиљџиница). 
Поред тога велики број пријава односио се и на непрописно одлагање грађевинског 
отпада.  Током 2016. године инспекција је поднела 39 захтева за покретање прекршајног 
поступка и ни по једном захтеву из 2016. године није одлучено. Достављено је 12 
одлука из претходних година, при чему је 7 поступака обустављено због апсолутне 
застарелости, 2 поступка су обустављена јер није пронађено одговорно лице, у 2 
случаја је изречена опомена и 1 привредни субјекат је кажњен са 60.000,00 динара, а 
након жалбе привредног суда, Апелациони су је обуставио поступак због апсолутне 
застарелости.  У 2016. години поднетес у 3 пријаве за привредни преступ по којој још 
није одлучено. Достављена је 1 одлука по пријави из 2015. године којом је правно лице 
кажњено са 500.000,00, а одговорно лице са 25.000,00 динара.

Из наведног је очигледно да се мора побољшати ефикасност органа судства који одлучују 
по покренутим захтевима за прекршаје или пријавама за привредни преступ, због 
непоштовања прописа из области заштите животне средине и заштите вода. Тренутна 
ситуација је таква да суд донесе пресуду  о кажњавању правног лица и одговорног 
лица казном испод минималне законом прописане, као и да често долази до апсолутне 
застарелости поступка.  Такве пресуде шаљу поруку да загађење животне средине 
не представља велики проблем,  и директно утичу на лоше стање животне средине.  
Зато је неопходно подизање свести код судија о значају заштите животне средине. У 
будућности би се могло предложити формирање судова који би се бавили искључиво 
проблематиком  заштите животне средине. У скорије време, овај проблем могао би 
се превазићи делимично, изменом закона из области заштите животне средине, тако 
да се инспекцији да могућности подношења прекршајних налога. Тиме би у случају 
загађења животне средине, инспекција могла на лицу места да изда прекршајне налоге 
одговорним лицима.  
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6.5.  ЈКП  „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

Заштита животне средине у ЈКП „Београдски водовод и канализација” је артикулисана 
у два смера, први смер које спроводи Сектор интегрисаних система менаџмента ( 
четири стручна сарадника за заштиту животне средине и Одељење за заштиту животне 
средине у оквиру Службе за управљање интегрисаним системима менаџмента) бави се 
управљањем отпадом, ДДД заштитом, спровођењем обука, побољшавањем стандарда 
ISО 14001, инспекцијским надзором у домену заштите животне средине, перманентном 
комуникацијом и сарадњом са надлежним органима како града Београда тако и 
Министарством пољопривреде и заштите животне средине. Наши стручњаци редовно 
учествују на семинарима, конгресима, јавним дискусијама и дају велики допринос у 
сагледавању и решавању проблема из домена заштите животне средине. Други смер 
су  канализационе отпадне воде, којима се бави цео канализациони систем нашег 
предузећа. Велики проблем представља третман отпадних вода, али динамичним и 
свеобухватним приступом Града Београда и ЈКП „БВК”  убрзано се ради на решавању 
овог „горућег” проблема који ће трајно бити решен са погоном за прераду отпадних 
вода „Велико село”.

Активности Сектора интегрисаних система менаџмента у заштити животне средине 
2016. године:

Током претходне године, континуираним залагањем запослених у нашој служби 
остварени су значајни резултати и покренуто решавање дугогодишњих проблема у 
домену одговорног управљања отпадом и управљања заштитом животне средине кроз 
све делатности ЈКП „БВК”. Остварен јe приход за предузеће путем продаје комерцијалног 
отпада (секундарне сировине- метални отпад, стакло, керамика,папир и картонска 
амбалажа; електронски и електрични отпад итд) у износу од 61600 kg и зарађено је 
1.992.917,00 дин. Такође, трајно је збринуто 4620 kg историјских опасних хемикалија 
и 26940 kg силикофлуороводничне киселине, чиме је ЈКП „БВК” решио своју законску 
обавезу у погледу трајног решавања овог проблема. Ефикасно се спроводи сузбијање 
свих формација инсеката, глодара и гмизаваца спровођење ДДД заштите у сарадњи са 
Заводом за биоциде и медицинску екологију.

Следећа табела приказује активности ДДД заштите:

Ред.бр. Врста услуге Јединица мере

Обим послова 
по датој 
јединици 
мере за један 
третман

Број третмана

  1 2 3 4

1 Дератизација 
затворен простор m² 45530 2
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2 Дератизација 
отворен простор m² 77000 2

3 Дератизација HACCP/
дер.кутији број кутија 140 2

4 Дератизација HACCP/
дер.лепку број лепка 140 2

5 Дератизација HACCP/
рени бунари број објеката 99 2

6

Дезинсекција  
HACCP/Одмаралиште 
„Врачар“, Врњачка 
бања

m² 300 2

7 Дезинсекција 
пословних објеката m² 35150 2

8
Дератизација  
канализационих 
шахтова

број објеката 55000 2

9 Дезинсекција осе број третмана 300 1

10 Дезинсекција  буве m² 5000 1

11 Репеленти змије/ 
третм. -100m² број третмана 600 1

12 Дезинсекција крпељи m² 100000 1

13
Дезинсекција 
ларвицидни третман 
комараца

m² 10730 12

14
Дезинсекција 
одрасле форме 
комараца

m² 10730 12

15 Дезинфекција m² 15000 1

Одржане су 23 интерне обуке из стандарда ISО 14001, 11 инспекцијсих надзора, 
учествовали смо као подршка јапанској владиној агенцији „JICA” везано за спровођење 
припрема  пројекта за прераду отпадних вода „Велико село”, као и многе друге 
активности са циљем побољшања стања животне средине у нашем предузећу поштујући 
домицијалну законску регулативу, пратећи ЕУ директиве као и захтеве стандарда ISО 
14001.

Са поносом можемо истаћи, да су 2016. године, почели обимни припремни радови 
на изградњи по свим светским стандардима рециклажног дворишта, који ће својим 
капацитетима, техничким и просторним решењима, као и мерама безбености (ограда, 
безбедоносне камере, сензори) бити прави „бисер” нашег предузећа, а надамо се и 
звезда водиља другим комуналним предузећима да то исто ураде. 
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6.6.  ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”

ЈКП „Градска чистоћа”, поред својих редовних активности одржавања чистоће у главном 
граду, последње две године озбиљно је усмерено на развој и унапређење  области заштите 
животне средине. У складу са дугорочном политиком Београда која се ослања,  не само на 
спровођење свих Закона који обезбеђују заштиту, већ и на развој рециклажне, такозване 
„зелене” индустрије. Развој рециклаже је важан први корак који треба да обезбеди да, 
када је у питању отпад, почнемо да функционишемо као и сви други велики градови у 
Европи. Нови приступ раду и чистоћи у Београду донео нам је шири спектар могућности 
за бољи однос према животној средини и отворио више могућности за њено очување.

Крајњи циљ свих активности које спроводимо је смањење комуналног отпада на 
територији Београда и приближавање европским стандардима, у складу са Локалним 
планом управљања отпадом града Београда од 2011-2020. године.

У циљу унапређења квалитета животне средине Београда, у оквиру ЈКП „Градска чистоћа” 
ради и Сектор депоновања и рециклаже  комуналног отпада. Делатности које спроводи 
су преузимање амбалажног отпада, збрињавање секундарних сировина од правних и 
физичких лица (папир, картон, пет амбалажа, алуминијумске лименеке, отпадни метал, 
отпадни пнеуматици, стаклена амбалажа, бакарни и алуминијумски каблови...). Сектор 
врши и услуге одношења шута, грађевинског отпада, ванредног одлагања и уништења 
комуналног отпада, неопасног и инертног отпада на депонији „Винча”.

Последњих година ЈКП „Градска чистоћа” је пројекте на пољу рециклаже усмерило да 
примарна сепарација добије предност у односу на секундарну, а самим тим неминовно 
долази до смањења количина отпада као и броја „дивљих” депонија, које су једне од 
највећих загађивача. 

Рециклажа је од немерљивог значаја за очување животне средине. У 2016. години највише 
је прикупљено пет амбалаже и папира, а бележимо пораст прикупљених количина 
стаклене амбалаже што можемо приписати акцији постављања рециклажних контејнера 
за стакло. С тим циљем ЈКП „Градска чистоћа” је поставило  укупно 50 рециклажна острва 
са 150 контејнера од 3,2 m³ на десет београдских општина, а у поступку смо реализације 
постављања нових 30 рециклажних дворишта са 90 контејнера.

Рециклажна острва чине по три надземна контејнера који су посебно дизајнирани. У тим 
контејнерима грађани ће моћи посебно да одлажу стакло, папир, метал и пластику. На тај 
начин почињемо са рециклажом у самом граду, с обзиром на то да ће после завршетка 
процеса јавно-приватног партнерства за депонију „Винча”, ЈКП „Градска чистоћа” морати 
више да се фокусира на сепарацију отпада како би тако сепаратисан отпад смањио 
количине отпада које би се депоновале на депонију у Винчи. Ових 30 острва су само 
наставак наше акције и грађани централних општина могу да очекују да до краја године 
и они добију више рециклажних острва.
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Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада  поставио је 202 нова подземна 
контејнера за прикупљање рециклабила. Обзиром да се наведени пројекат показао 
као добар,  покренут је поступак за пренамену постојећих 400 подземних контејнера за 
комунални отпад у рециклажни.

ЈКП „Градска чистоћа” је у току 2016. године поставило нова рециклажна звона намењена 
за одлагање стаклене амбалаже. Звона су постављена на општинама Звездара, Стари 
град, Врачар, Савски венац, Нови Београд, Земун, Чукарица, Вождовац и Палилула. 
Искуства која имамо са овим контејнерима за прикупљање стаклене амбалаже су 
одлична и показују да Београђани заиста желе да рециклирају отпад, ако им се пружи 
прилика. Зато настављамо са овом акцијом, решени да Београд, када је реч о рециклажи, 
доведемо на ниво свих развијених европских престоница. У плану је и проширење 
пројекта постављања рециклажних звона за одлагање пластичне абалаже.

До 2012. године ЈКП „Градска чистоћа” је функционисало са званично једним рециклажним 
двориштем на локацији „Ада Хуја”, а у 2016. години су изграђена још три рециклажна 
дворишта. У периоду од 2012. до 2016. године на локацији „Ада Хуја” је постављена 
савремена сортирна линија за разврставање свих врста рециклабила из мешаног отпада 
сакупљеног примарном селекцијом са територија централних општина града Београда. 
Постављене су и линије за балирање разврстаног рециклабилног отпада са аутоматским 
пресама за балирање. Систем рада унапређен је куповином машине за одвајање 
пластичних од металних делова каблова, куповином млина за млевење тврде пластике, 
као и постављање траке са магнетном главом за одвајање метала.

 У 2014. години град Београд доделио је ЈКП „Градска чистоћа” на управљање  објекат на 
локацији у насељу Миријево. Овај објекат служи као откупни центар у склопу којег постоји 
сортирна линија за разврставање рециклабилног отпада са пресама за балирање истог. 
Покренут је поступак за изградњу још три рециклажна дворишта.

У циљу побољшања стања на депонији комуналног отпада у Винчи  набављена је нова 
машина-булдожер за распростирање и сабијање комуналног отпада. Изграђена је нова 
трафо станица и спроведена је водоводна мрежа до саме депоније.

На нивоу Града покренут је пројекат уређења и санације постојеће, као и изградња нове 
санитарне депоније са пратећим  постројењима у складу са европским стандардима.

Континуирано се набављају судови за одлагање рециклабилног отпада и возила за 
сакупљање. 

Крај  2016. године обележио је напредак на пољу осавремењавања  возног парка и 
мобилијара за одлагање смећа. Последње три године, после вишедеценијског пропадања, 
означиле су нови почетак за ЈКП „Градска чистоћа”. У 2016. години остварена је уштеда од 
350 милиона динара и део тих средстава уложен је у обнову возног парка. Набављено је 
седам ауто-цистерни намењених за прање свих врста саобраћајница и за транспорт пијаће 
воде. Та возила заменила су цистерне старе преко 20 година.
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Све акције које су у домену Сектора за едукацију и еколошко информисање  континуирано 
су спровођене и биће  и даље.  

Едукативна акција „Еко кеса за чистији град” у коју могу да се укључе сва домаћинства са 
десет београдских општина, чији је циљ повећање рециклабилног и смањење комуналног 
отпада. 

У оквиру наставка пројекта увођења примарне сепарације, спроводимо едукативне 
акције за  наше најмлађе суграђане као што су „Рециклажни динар” и „ Еко-квиз” у 
београдским основним школама и вртићима. Циљ акције је да кроз игру и интерактиван 
рад, деца науче како се отпад селектује и правилно одлаже, као и да стекну свест о 
значају заштите животне средине и њиховој улози у њеном очувању.

„Зелена” индустрија је будућност и зато ЈКП „Градска чистоћа”, поред своје редовне 
делатности, а у складу са стратешким опредељењем града акценат у свом развоју и 
деловању ставља на развој и популаризацију рециклаже и модернизацију механизације.
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6.7.  ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД”

„ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД” је јавно комунално предузеће које одржава јавне зелене 
површине на територији десет градских општина, и то:

Редни
број Н А З И В Број 

објекта Површина

1.

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
1.1. паркови 61 ha 331,48
1.2. скверови 57 ha  7.49
1.3. саобраћајнице 85 ha  174.64
1.4. улични травњаци 87 ha 24,55 
1.5. стамбена насеља 251 ha  1.118,12

1.6.

остале зелене површине( укључен Пионирски град 
КБЦ Бежанијска коса, Ботаничка башта, Сава центар, 
Ада Циганлија, Вила скупштне града Београда и КБЦ 
„Драгиша Мишовић”)

212 ha  333.04

1.7. делимично уређене површине 96 ha  139,87
1.8 привремено припремљене површине 3 ha 7,75
1.9. баштице 10 ha 0,23
1.10. вертикално озелењавање 5 ha 0,02

1.8. зелене површине на обалама и приобаљу Саве и 
Дунава и делу приобаља Топчидерске реке 13

ha 44,97

1.9 парк шуме 20 ha 358,64
1.10 заштитни појасеви 3 ha 15,62

У к у п н о :                                                                                                               ha         2552,37          

2. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

2.1. Велико ратно острво 1 ha 211,38 
2.2. Бајфордова шума 1 ha 40,08

2.3. Појединачно зашптићена природна добра 
(заштићена стабла) ком 32

2.4. Академски парк 1 ha 1,45
2.5. Пионирски парк 1 ha 3,60
2.6. Звездарска шума 1 ha 80,57
2.7. Топчидерски парк 1 ha 29,46

ДРВОРЕДИ

3.
Број 
дрворедних 
места

ком 67.063

4. РАЗНИ ТИПОВИ ЖАРДИЊЕРА ком       2.522

5. ЈАВНИ САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ ком              22 
6.       ВОДЕНА ПОВРШИНА У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ ком               1
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Предузеће je oсновано је 1929. године и данас има 1142 запосленoг. „Зеленило-Београд” 
је организовано као Јавно комунално предузеће ради вршења делатности уређења и 
одржавања јавних зелених површина, јавних санитарних објеката, пратеће производње 
и поправке парковских, спортских и других реквизита, производње цвећа, украсног биља 
и попуне садница у парк-шумама. Поред наведене комуналне делатности коју врши на 
територији десет општина, Предузеће обавља и послове који су у функцији комуналне 
делатности; уређење нових паркова, зелених и рекреационих површина, у мањем обиму 
трговина цвећем, садним материјалом, семенском робом, средствима за заштиту биља 
и др. израда инвестиционе и техничке документације за уређење и реконструкцију 
постојећих паркова, зелених и рекреационих површина и пратећих објеката и опреме.

 Предузеће има такву унутрашњу организациону структуру да секторски покрива област 
планирања, пројектовања, производње биљног материјала, изградње (подизања) и 
одржавања (неге ) јавних зелених површина.

Према градској Одлуци о одржавању јавних зелених површина, одржавање јавних зелених 
површина је комунална делатност од посебног друштвеног интереса. На територији 
Града разликујемо:

-	 јавне зелене површине чије одржавање обавља јавно комунално предузеће 
основано за обављање те делатности или коме су ти послови поверени      (ЈКП 
„Зеленило-Београд”)

-	 јавне зелене површине (парк-шуме) чије је одржавање поверено сагласно Закону 
о шумама Републике Србије ,  ЈП „Србијашуме” и ЈКП „Зеленило-Београд” )  и

-	 јавне зелене површине специјалне намене (зеленило у школским двориштима, 
у кругу пословних, здравствених, просветних и културних објеката, терени 
намењени за физичку културу, зеленило на градским гробљима, ботаничке 
баште, зоовртови, арборетуми и расадници) чије одржавање обављају правна 
и физичка лица која непосредно користе те површине или којима су те површине 
поверене на управљање.

Одржавање површина које нису поверене ЈКП „Зеленило-Београд” и ЈП „Србијашуме” 
није под јединственим надзором и њихово одржавање препуштено је неуједначеним 
схватањима и улагањима. Ове површине нису покривене неком програмском основом 
у погледу планирања, одржавања и унапређења зеленила већ је квалитет његовог 
подизања, уређења и одржавања на веома ниском нивоу, често препуштен избору и 
оцени лица која се о томе старају. Ово условљава да велике зелене површине не само да 
немају обликовну вредност већ се не укључују у функцију и систем зеленила у Граду. То 
се пре свега односи на зелене површине у кругу пословних објеката, зеленило испред 
индивидуалних стамбених зграда и др.

Одржавање подразумева: негу и обнову биљног материјала, одржавање стаза и 
објеката, одржавање, замену инсталација и инвентара који припадају зеленој површини, 
одржавање чистоће, предузимање мера за заштиту од пожара и других елементарних 
непогода, инсеката и биљних болести.
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Обим и квалитет одржавања јавних зелених површина одређује се према категорији 
у коју је та површина сврстана и обавља се према годишњем програму који усваја 
Скупштина града Београда.

Паркови, скверови, улични травњаци, саобраћајнице и стамбена насеља сврстани су 
у пет категорија, у зависности од њиховог друштвеног и историјског значаја, локације, 
намене, опремљености објеката, броја корисника и економичности одржавања. Ове 
категорије карактерише одређен број понављања основних операција одржавања 
зеленила, а према табели усвојених норматива. Нивои одржавања по категоријама су 
углавном уједначени на свих десет општина.

Делимично уређене површине су сврстане у шесту категорију одржавања.

Предузећу и професији уопште, поверен је можда, један од најлепших задатака у 
изградњи и уређењу Београда - да граду сачува и прошири зеленило, да увећа простор 
одузет од природе а који се мора вратити човеку.

Реализацију дела овог задатка, у 2016. години, ЈКП „Зеленило-Београд” је остварило 
кроз разне градске програме а првенствено кроз Програм текућег одржавања јавних 
зелених површина.

У оквиру овог програма наводимо један број карактеристичних показатеља и то : 

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - КОМУНАЛНИ РАДОВИ  

ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА  

КОШЕЊЕ m²  92.605.742,18

ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА m² 8.156.495,36

ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА m² 21.698.108,17

ОБНОВА ТРАВЊАКА  m² 58.314,77

СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ  

САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА m² 41.454,30

ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА m² 428.983,00

ПЕРЕНЕ  

САДЊА ПЕРЕНА  

садња перена 8-10 ком/м2-набавка, транспорт и комплетна 
припрема површине за садњу m² 979,30

набавка, транспорт и садња луковица КОМ 104.030,00

ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА – окопавање, плевљење, , заливање,  зимска 
припрема и прерада  m² 464.141,75

САДЊА ПОКРИВАЧА ТЛА  

садња покривача тла-набaвка, транспорт и комплетна припрема 
површине за садњу  m² 19,00
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садња покривача тла Pachysandra terminalis (10 ком/m²) КОМ 768,00

САДЊА РУЖА m²  848,60

ОДРЖАВАЊЕ РУЖА одгртање-загртање, орезивање, окопавање 
заливање m²  287.324,00

САДЊА ПОВИЈУША набавка, транспорт и комплетна припрема 
садног места КОМ  16,00

ЖИВА ОГРАДА  

САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ m  3.100,00

ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ орезивање-шишање, окопавање, 
заливање  m² 746.515,40

ШИБЉЕ    

САДЊА ШИБЉА 

Садња листопадног и зимзеленог шибља ,набавка, транспорт и 
комплетна припрема површине за садњу m²  2.160,20

вађење шибља, утовар и одвоз КОМ 1.009,00

ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА - oрезивање, риљање  и сеча, заливање  m² 706.194,55

ДРВЕЋЕ  

САДЊА ДРВЕЋА  КОМ 1.791.00

ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА естетско обликовање круне, окопавање 
садница и сеча избојака, заливање КОМ  124.098,99

СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА  KOM 12.853,00

ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА KOM 17.210,00

ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА KOM  1.626,00

СЕЧА СТАБАЛА KOM  3.835,00

ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО KOM  118,00

ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ KOM 1.419,00

ЧИСТОЋА  

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ  

чишћење чврстих застора,  травњака, шумског земљишта, отворених 
канала и канала са решетком m² 340.540.578,79

радник на одржавању чистоће ЧАС 24.043,00

скидање наноса са чврстих застора и ригола ручним алатом, утовар 
и одвоз m² 67.900,70

чишћење (скидање решетке, чишћење канала и враћање решетке) m 535,80

утовар и одвоз депонованог материјала m3 405,00

прање и чишћење чврстих застора m² 3.190.431,00

ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА m3  305,00

МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧВРСТИХ ЗАСТОРА  m2 87.542,00

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА m²  6.928.717,98
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ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА m²  2,00

ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР  

ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА  

набавка и уградња клупе "Стара београдска" ,клупе "Београд", на 
зидове жардињера у Кнез Михајловој улици  и клупа без наслона са 
металним носачима

КОМ 55,00

израда и уградња клупе на зиду за седење од чамових лајсни са 
носачима, од храстових лајсни и израда чамових лајсни дим. 6 х 4 х 
100 цм (5 комада) са монтажом на бетонске трибине

m 493,50

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА  

Фарбање,  поправка- замена горње плоче и носача,  рустик стола  и 
фарбање замена конструктивних греда рустик павиљона KOM 15,00

поправка рустик мостића - замена подних дасака m² 2,00

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА КОМ  4.607,00

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА KOM  316,00

СПЕЦИФИЧАН МОБИЛИЈАР  

фарбање павиљона КОМ 3,00

замена шах табли у павиљону у Ташмајданском парку КОМ 10,00

ТЕРЕНИ ЗА ПСЕ -  фарбање реквизита за игру паса ( справе за 
прескакање, висинске препоне и тунел), са свим неопходним 
припремама

 КОМ 4,00

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА  

фарбање клупа КОМ 5.884,00

фарбање клупе на бетонском зиду m 17.133,20

поправка наслона или седишта рустик клупе са демонтажом и 
одвозом оштећеног наслона или седишта KOM 23,00

демонтажа и замена дрвених седишта на зиду m 355,10

демонтажа и замена дрвених носача (кушака) решеткасте клупе КОМ 67,00

демонтажа свих типова клупа са металним носачима са утоваром и 
одвозом КОМ 33,00

демонтажа и поновна монтажа металних клупа из чврстог застора на 
чврсти застор КОМ 17,00

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА  

фарбање металних заштитних стубова и  премазивање шлипера 
заштитним премазом KOM 4.187,00

фарбање металне ограде и фарбање парапета бетонске ограде m² 5.654,30

фарбање  и поправка рустик ограде тип "Забран" m 3.293,00

поправка ограде од плетене жице и од грифоване мреже (замена 
жичане мреже са делимичном поправком стубова) m² 462,00

замена лауфера на огради тип "Стара београдска" КОМ 29,00



188

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

замена хоризонталних шипки са варењем на огради тип "Стара 
београдска" m 107,00

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА  m 4.661,00

ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ KOM  303,00

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ КОМ  105.359,00

ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ   48.034,00

ЧУВАРСКО ЛУГАРСКА СЛУЖБА ЧАС  46.528,00

ДЕРАТИЗАЦИЈА  m² 2.640.166,42

ДРВОРЕДИ  

САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА КОМ  1.255,00

ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА  KOM 726,00

ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА КОМ  8.949,00

ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА  КОМ 422.440,93

ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА КОМ  223

ПРОРЕДА КРУНЕ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА KOM  18,00

СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА KOM  2.649,00

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ КОМ 3.879,00

СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА КОМ 1.363,00

ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА  KOM 271,00

МЕХАНИЧКА ЗАШТИТА СТАБАЛА  

ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА  KOM 5.878,00

ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА  

Набавка, израда и уградња хоризонталне решетке око стабала од 
ливеног гвожђа  m² 39,12

поправка хоризонталне решетке (замена недостајућих или 
оштећених делова до 5 ком) KOM 53,00

БРАНИЦИ, АНКЕРИ  

утовар и одвоз поломљених браника, исправљање - поправка 
анкера и замена анкера (уградња нових) KOM 2.234,00

ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ КОМ  36,00

ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА КОМ  132,00

САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ ЧАС  41.794,00

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА  

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ  

хемијско третирање лишћара,  четинара  и младих стабала против 
биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање KOM 17.042,00

радикално прихрањивање младих стабала минералним ђубривом КОМ 4.134,00

санација оштећења на стаблима КОМ 411,00
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хемијско третирање ружа против биљних болести и штеточина са 
прихрањивањем m2 35.722,00

хемијско третирање непожељне зељасте вегетације и дрвенасте 
вегетације m2 249.592,00

механичко уклањање непожељне истретиране дрвенасте вегетације, 
утовар и одвоз m2 17.500,00

зимско третирање младих стабала КОМ 3.275,00

хемијско третирање шибља  и цветног засада против биљних 
болести и штеточина са прихрањивањем m2 93.086,00

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ  

хемијско третирање дрворедних и  младих дрворедних стабала 
против биљних болести и штеточина и фолијарно прихрањивање KOM 41.232,00,00

санација оштећења на дрворедним стаблима KOM 467,00

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ m2  5.900,00

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ m2  8.400,00

ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА  

набавка и примена препарата за прихрану и биостимулацију  и 
фолијарно аплицирање m2 50.052.65

замена и  садња садница у панелима КОМ 8.902,00

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ  

вађење загађене земље из жардињера, утовар и одвоз m 3 10,00

набавка, транспорт и насипање хумусне земеље у жардињере m 3 249,24

замена поломљених полипропиленских жардињера KOM 70,00

набавка и аплицирање полимера КГ 173,50

набавка и замена ПВЦ саксија на канделабрима КОМ 400,00

пескирање жардињера тип Кнез Михајлова КОМ 23,00

израда и монтажа дрвених жардињера 82/72/78,5cm са улошком од 
поцинкованог лима КОМ 4,00

испуна жардињера хумусом (џак) КОМ 16,00

САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА KOM  43.477,00

ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА  

Окопавање, заливање,  орезивање и  прихрањивање биљног 
материјала КОМ 104.226,00

хемијско третирање засада и шибља у жардињерама m2 1.835,00

скидање путног наноса m 3 6,00

ОСТАЛИ РАДОВИ  

померање елемената за седење, жардињера , прање жардињера, 
изношење и транспорт касета KOM 1.403,00

чишћење жардињера ЧАС 5.904,00



190

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

АУТОМАТСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА КОМ  6,00

ПУШТАЊЕ У РАД И ИСКЊУЧИВАЊЕ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА КОМ  197,00

ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ  

БАШТЕНСКИ ХИДРАНТИ  КОМ 441,00

АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ( "КАП ПО КАП ") KOM  3.377,00

ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА  

искључење система - искључење управњачке јединице, затварање 
воде у водомерном шахту, испуштање воде из система. Обрачун по 
деоници (дужина cca 300 м) са једним водомерним шахтом

КОМ 321,00

пуштање у рад система - преглед водоводне армауре у шахту, 
управљачке јединице са заменом батерија, пробно пуштање у рад 
система, обилазак и преглед деонице и сваког појединачног стабла, 
програмирање у.ј. Обрачун по 1 деоници (дужине cca 300 м)са 1 
шахтом

КОМ 317,00

РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

хумузирање-ископ, утовар, транспорт са 15 км и разастирање хумуса 
машинским путем и ручно m3 960,00

набавка, транспорт и уградња ПВЦ ограде m 3.321,41

геодетско обележавање објекта нискоградње (у току изградње) 2.075,02

РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА КОМ  2,00

ПОДЛОГЕ m2  7,00

УСЛУГЕ  

трошкови услуга изнајмљивања тоалет кабина (по комаду дневно и 1 
х недељно) КОМ 794,00

трошкови услуга двадесетчетворочасовног обезбеђења објеката ЧАС 6.760,00

ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  

ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР  

ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА КОМ  339,00

ИЗРАДА И УГРАДЊА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА КОМ  33

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА КОМ  78

ИЗРАДА И УГРАДЊА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА КОМ  41

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА КОМ  9

ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ КОМ  98

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА КОМ  227

ИЗРАДА И УГРАДЊА СТУБИЋА И ОГРАДА  

израда металних стубића О 2", висине 70 цм изнад земље и уградња 
у чврстом застору,  набавка, транспорт и уградња шлипера од старих 
прагова

КОМ 1.924,00
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израда и уградња ограде m 602

израда и уградња металне ограде од кутијастих профила и испуном 
од грифоване мреже ти "Спортски терени" (сви типови - кошаркашки, 
фудбалски, тениски...) у бетонском темељу

m2  5

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА  

демонтажа и поновна монтажа ограде, замена лауфера утовар и 
одвоз КОМ  91

Демонтажа, поправка и одвоз металних стубића m 1.249,00

ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА  m 182,40

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА m³  2

ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА КОМ  7

РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  

машинско  и ручно  скидање земље III категорије m³  733,26

машинско и ручно нивелисање површине m2  1694,31

планирање и ваљање постељице m2  693,28

РУШЕЊА  

ручно и машинско рушење чврстог застора са бетонском подлогом, 
утовар шута и одвоз m³  49,01

Ручно рушење застора од плоча на подлози од песка са утоваром и 
одвозом шута на депонију даљине до 15 км. m2  2,28

Рушење бетонског баштенског ивичњака комплет са подлогом, 
утовар и одвоз на депонију до 15 км (ручно уз употребу компресора) 
и  сечење асфалта

m 34,57

ПОДЛОГЕ  

израда подлоге m³  175,40

набавка и уградња филца (геотекстила) m2  720,6

ЗАСТОРИ  

израда застора m³  60,92

Набавка, транспорт и израда застора m2  622,41

набавка и уградња металног шахт поклопца  
(комплет) КОМ 2

РИГОЛЕ И ИВИЧЊАЦИ  m 597,44

ЗИДОВИ  

израда зидова од армираног бетона, МБ 30, у двостраној глаткој 
оплати. m³  5,06

Пескирање и  фарбање бетонских зидова m2  764,70

СТЕПЕНИШТА m³  18

САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ЈЕЗЕРО У ТОПЧИДЕРУ  
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САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ ЧАС 114.605,50

САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ KOM 720,00

УТРОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ  

утрошак воде и трошкови канализације m³  87.600,00

утошак електричне енергије (црвена зона) KW 230.052,36

ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА ЧАС 2.424,00

Током пролећних месеци 2016. године успешно је изведена акција „Пролећно уређење 
града“.Током 2016. године Сектор одржавања је извршио радове на  сакупљању и 
уклањању смећа у Парку пријатељства, у току и након одржавања манифестације 
“Belgrade Beer Fest 2016”. Такође је извршено и уређење површина у Бусијама поводом 
манифестације обележавања годишњице „Олује”.

У 2016. години поднето је 368 пријава.

Значајан део свог пословања ЈКП „Зеленило Београд” спроводи и као управљач 
на заштићеним природним добрима, и то: Велико Ратно острво, Бајфордова шума, 
Академски парк, Пионирски парк, Топчидерски парк и 32 појединачна стабла.
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6.8.  ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ” 

ЈКП „Београдске електране” основано је 1965. године, спајањем предузећа у оснивању 
Топлана са Новог Београда и старе електране на Дунавском кеју. Од дана оснивања, 
основна делатност предузећа била је комбинована производња електричне и 
топлотне енергије и пренос топлотне енергије до потрошача. До краја 1989. године, 
ЈКП „Београдске електране” пословале су као радна организација са три ООУР-а и 
РЗ, у саставу Здружене електропривреде Србије. Скупштина града Београда, донела 
је 21.12. 1989. године, на основу Закона о комуналним делатностима и Статута града 
Београда, Решење о организовању Радне организације „Београдске електране”, као 
Јавног комуналног предузећа. Оснивач предузећа је Скупштина града Београда.

Делатност предузећа обухвата:

-	 Производња и дистрибуција топлотне енергије за потребе грејања и испорука 
потрошне топле воде града Београда:

-	 Трансформација електричне енергије за потребе ЕПС-а

-	 Изградња и одржавање топлотних и гасних постројења

На крају грејне сезоне 2015/16 ЈКП „Београдске електране” производиле су топлотну 
енергију  из 58 топлотних извора (14 топлана, 44 су у групи индивидуалних и блоковских 
котларница) , укупног номиналног инсталисаног капацитета 2880 MW и 37,4 MW 
добијених изградњом економајзера на топланама Нови Београд, Коњарник, Вождовац, 
Церак и Дунав, укупна топловодна мрежа дугачка је приближно 730 km, са преко 8500 
предајних станица.

Производња и испорука топлотне енергије за загревање потрошне топле воде, врши се 
током целе године из 10 топлотних извора и преузима из једног топлотног извора. ЈКП 
„Београдске електране” према подацима из априла 2016. године снабдевају топлотном 
енергијом стамбени простор површине 17.583.667 (условних) m2 и пословни простор 
површине 4.234.916 (условних) m2.

Врсте и учешће енергената у укупно потрошеним количинама горива

Да би се смањила емисија продуката сагоревања у ваздух, као и усклађивање са 
законском регулативом, руководство у предузећу настоји да прихвати понуђена 
савремена техничка решења где могућности то дозвољавају, како техничка тако и 
финансијска. У сваком конкретном случају, где је то могуће, отпочело се са применом 
биомасе. 

Просечна годишња потрошња појединих енергената у ЈКП „Београдске електране” у 
период од 2013. до 2016. године
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2013. година 2014. година 2015. година 2016. година

Природни гас (Sm3) 300.505.283 288.397.825 354.047.515 368.583.581

Мазут - Уље за ложење 
средње S (kg) 26.710.886 26.158.902* 28.355.025** 26.818.833****

Гасно уље екстра лако 
(l) 319.925 360.965 620.549*** 1.215.533

Третирани мазут (kg) 5.456.847 4.034.015 1.848.514 0.00

Угаљ (kg) 2.201.790 1.811.900 2.851.900 2.204.410

Пелет (kg) 1.389.720 1.635.220 2.103.100 2.063.970

Брикет (kg) 1.131.490 928.745 768.139 1.026.297

Еквивалентни мазут у 
тонама 278.838 267.054 321.645 330.712,03

* У 2014. години удео нискосумпорног горива-спец. NSG-S у укупној потрошњи угља за 
ложење средње S је 11,76%; 

** У 2015. години удео нискосумпорног горива-спец. NSG-S у укупној потрошњи уља за 
ложење средње S је 37,30%;

*** У 2015. години коришћено је гасно уље екстра лако –EVRO EL.

****У 2016. години удео нискосумпорног горива-спец. NSG-S у укупној потрошњи уља 
за ложење средње S је 61,69%.

Од 2015. године повећала се потрошња нискосумпорног горива-спец. NSG-S у укупној 
потрошњи уља за ложење средње S, чиме је смањена емисија NOx и SO2.

Потрошња воде и хемикалија 

Потрошња воде за технолошке и остале потребе

Београдске електране као медијум за пренос топлотне енергије за напајање котлова 
и допуну дистрибутивне мреже користи искључиво омекшану воду. Омекшана вода 
настаје у току процеса рада хемијске припреме воде за примарни систем (вреловодне 
котлове) и за секундарни систем мреже, како у зимском тако и у летњем периоду (за 
санитарну топлу воду). Сирова вода се користи из реке Саве и београдског водовода. 
Вода из водовода се користи за технолошке потребе постројења и за пиће.

Потрошња воде за технолошке и остале потребе и производња омекшане воде у ЈКП 
„Београдске електране”  у периоду од 2013. до 2016. године

ОПИС 2013. година 2014. година 2015. година 2016. година

Произведено  омекшане 
воде -губици (m³) 1.405.925 1.250.545 1.279.949 1.422.432

Количина сирове воде из 
градског водовода (m³) 817.830 753.873 887.646 889.238
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Количина сирове воде из 
реке Саве (m³) 1.072.770 888.950 802.966 879.414

Потрошња хемикалија

Губици воде и утрошак хемикалија су показатељи степена успешности рада постројења. 
Унапређења и побољшање рада постројења је и смањење губитака воде, а самим тим 
и уштеду примарних ресурса (воде, струје, горива) и хемикалија.

Потрошња хемикалија у ЈКП „Београдске електране” у периоду од 2013. до 2016. године:

Врста погонске хемикалије 2013. год. 2014. год. 2015. год. 2016. год.

Natrijum-hlorid (kg) 616.366 575.728 660.393 729.456

Hidratisani kreč (kg) 160.500 158.500 167.500 145.980

Aluminijum-sulfat (kg) 6.650 6.350 4.570 4.975

Tri-natrijum-fosfat(kg) 36.781 27.723 30.822 28.025

Dezoksidans(lit) 17.316 14.555 15.605 23.423

Natrijum-hidroksid (kg) 4.219 2.145 3.552 4.935

Hlorovodonična kiselina(lit) 13.650 19.000 16.680 15.760

Amonijum- hidroksid (kg) 11.647 11.307 10.259 13.266

Jonska masa (lit) 1.250 9.275 4.225 6.500

Kvarcni pesak (kg) 21.000 51.350 30.075 42.350

Припрема и израда Захтева за издавање интегрисане дозволе за постројења ЈКП 
„Београдске електране” 

У складу са Законом о заштити животне средине („Сужбени гласник РС”, бр. 135/2004, 
36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Законом 
о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сужбени гласник 
РС”, бр.135/04, 25/2014), Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје 
интегрисана дозвола („Сужбени гласник РС”, бр.84/05) и Уредбом о утврђивању програма 
динамике подношења Захтева за издавање интегрисане дозволе („Сужбени гласник РС”,бр. 
108/2008) ЈКП „Београдске електране” су поднеле Захтев за добијање интегрисане дозволе 
(IPPC дозволе) за топлотне изворе инсталисане снаге веће од 50МWTh- енергетски сектор 
(ТО Нови Београд, ТО Дунав, ТО Вождовац, ТО Церак, ТО Коњарник, ТО Баново брдо, ТО 
Миљаковац, ТО Миријево, ТО Медаковић, ТО Земун) надлежним органом ГРАДСКОЈ УПРАВИ 
ГРАДА БЕОГРАДА - Секретаријату за заштиту животне средине. Како би ЈКП „Београдске 
електране” испуниле своју законску обавезу почетком 2013. године, решењем Директора 
предузећа, оформљен је Стручни тим за увођење IPPC дозволе. Улога тима је била између 
осталог, и да прикупља податке ради попуњавања Захтева за издавање интегрисане 
дозволе који је дефинисан Правилником о садржини, изгледу и начину попуњавања Захтева 
за издавање интегрисане дозволе („Сужбени гласник РС”, бр. 30/06). Током 2016. године 
ступањем на снагу Уредбе о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух 
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из постројења за сагоревање („Сужбени гласник РС”,бр. 6/2016) ТО Земун и ТО Медаковић 
изузете су од обавезе прибављања интегрисане дозволе. Неопходна документација за 8 
постројења је веома обимна и има много недостатака. Недостатак дозвола и оргиналне 
документације за изграђене објекте и њихово уписивање у катастар непокретности, 
непостојање пројеката изведеног стања, процедуре јавних набавки ради ангажовање 
профилисаних консултаната, све то у многоме отежава и успорава допуну Захтева за 
исходовање IPPC дозволе. 

SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 14001:2004

ЈКП „Београдске електране“ су сертификовале и одржавају свој систем менаџмента 
квалитетом у складу са захтевима стандарда SRPS ISO 9001:2008, као и систем управљања 
заштитом животне средине у складу са захтевима стандарда ISO 14001:2004. 

Предузеће је наставило да континуирано унапређује, развија и побољшава ефективност 
система менаџмента квалитетом Предузећа и систем управљања заштитом животне 
средине, коришћењем резултата интерних провера, анализе података, реализацијом 
корективних и превентивних мера и годишњег Програма преиспитивања од стране 
руководства.

Мониторинг

Анализа стања животне средине у Београдским електранама за 58 топлотна извора 
може се дати кроз следећа праћења и процена од стране Службе за заштиту животне 
средине:

-	 Праћење аспеката животне средине: вода, ваздух,тло и отпад;

-	 Процене потенцијалних ризика по животну средину,уколико постоји;

-	 Процена могућности за управљањем животном средином;

-	 Утврђивање корективних акција за побољшање стања животне средине, 
умањењем садашњег ризика по животну средину и преузимање одговорности.

Од 58 објекта у Беоаградским електранама 10 постројења је инсталисане снаге веће 
од 50 МWTh. За постројења већа од 50 МWTh извештава се Агенција за заштиту 
животне средине о свим аспектима загађења. Остали топлотни извори (котларнице) 
инсталисане снаге веће од 1 МWTh а мање од 50 МWTh је предмет локалног регистра 
извора загађивања града Београда и доставља се Градском Секретаријату за заштиту 
животне средине.

У ЈКП „Београдске електране” програм праћења аспеката животне средине садржи: 

1. емисије загађујућих материја у ваздух из димњака;

2. праћење квалитета отпадних вода; 

3. праћење квалитета земљишта и подземних вода;
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4. управљање отпадом; 

5. бука у животној средини.

Мерење емисије загађујућих материја у ваздух

У Београдским електранама се мерење емисија загађујућих материја у ваздух из свих 
топлотних извора прати већ више од тридесет година. За мерење продуката сагоревања 
ангажује се акредитована и овлашћена лабораторију путем јавних набавки. На основу 
добијених вредности мерења емисија продуката сагоревања у отпадном гасу, може 
се закључити да вредности азотних оксида, сумпор диоксида и прашкастих материја, 
при коришћењу течног горива (мазута) незадовољавају задате вредности из Уредбе 
о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух из постројења за 
сагоревање („Службени гласник РС”, број 06/16). Разлог незадовољавајућих вредности 
је у квалитету коришћеног мазута. У складу са законским обавезама, израђен је акциони 
план постављања континуалних мониторинга на објектима већим од 50МWТх. За сада, 
један систем за континуални надзор емисија у ваздух, постављен је на ТО Дунав. Такође 
набављена је и монтирана опрема за континуални мониторинг и на ТО Церак, потребно 
је прибавити и Решење - сагласност за континуално мерење емисије из стационарних 
извора загађивања за топлану Церак.Током 2016. године на ТО Миријево, ТО Коњарник 
и ТО Миљаковац уградња и пуштање у рад система за континуални мониторинг емисије 
загађујућих материја у ваздух су у завршној фази. Планирано је уговарање и монтажа 
опреме за континуални мониторинг и на ТО Вождовац, ТО Баново брдо као и на ТО 
Нови Београд (АБ димњаци).

Годишња емисија загађујућих материја које се испуштају у ваздух из топлотних извора 
већих од 50 MWth у периоду од 2013. до 2016. године
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Извори 2013

≥ 50 МWTh Врста и количина горива Загађујуће материје 

Мазут [т] ВМЕ
[т]

Гас
[Sм3]

PM
[t]

SO2
[t]

NOX
[t] CO [t] CO2

[t]
ТO Нови 
Београд 1507,313 141,553 108.119.410 7,940 120,480 246,150 0,770 208474

ТO Дунав / 2261,956 52.456.884 7,056 92,060 114,450 0,000 105109

ТO 
Коњарник / 1458,318 36.173.602 6,140 80,725 146,300 0,000 68186

ТO 
Миријево 177,803 / 8.978.213 2,356 16,590 45,348 0,000 16924

ТO 
Вождовац 748,0 / 24.890.973 1,473 32,590 83,795 0,000 49301

ТO 
Медаковић 33,666 / 7.375.736 0,693 1,072 23,265 1,217 14711

ТO Церак 420,39 / 30.614.429 0,454 13,514 77,154 0,255 59020

ТO Баново 
Брдо 204,28 / 14.518.036 0,20 6,38 18,65 0,55 27366

ТO 
Миљаковац 73,48 / 9.210.992 0,374 2,394 49,950 0,045 17362

ТO Земун 7362,9 / / 47,269 188,039 60,937 4,844 22829

Укупно 10527,83 3861,827 292.338.275 73,955 553,844 865,999 7,681 589282

Извори 2014

≥ 50 МWTh Врста и количина горива Загађујуће материје 

Мазут [т] ВМЕ
[т]

Гас
[Sм3]

PM
[t]

SO2
[t]

NOX
[t] CO [t] CO2

[t]
ТO Нови 
Београд 3078,475 623,633 100.129.766 14,478 247,310 274,942 0,931 179419

ТO Дунав 0 2881,66 49.586.292 1,949 47,043 95,2 1,723 101364

ТO 
Коњарник 2,52 325,342 36.232.098 0,764 5,252 87,441 1,423 69194

ТO 
Миријево 32,08 0 8.860.540 0,174 1,073 19,577 0,653 16802

ТO 
Вождовац 187,25 0 25.227.683 0,32 5,697 30,848 0,259 48138

ТO 
Медаковић 60,846 0 6.983.499 0,107 0,54 21,018 0,755 14021

ТO Церак 0 0 30.249.140 0,194 0 41,090 1,869 57018

ТO Баново 
Брдо 0 0 14.172.385 0,085 0,138 11,751 0,214 26714

ТO 
Миљаковац 0 0 9.191.848 0,173 0,353 22,611 0,009 17326

ТO Земун 6957,8 / / 16,824 61,023 25,794 1,074 21729

Укупно 10318,97 3830,635 280.633.251 35,068 368,429 630,272 8,91 551725
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Извори 2015

≥ 50 МWTh Врста и количина горива Загађујуће материје 

Мазут [т] ВМЕ
[т]

Гас
[Sм3]

PM
[t]

SO2
[t]

NOX
[t] CO [t] CO2

[t]
ТO Нови 
Београд 2242,158 0 125.130.091 3,015 36,225 284,531 0,109 242867

ТO Дунав 477,14 1334,6 62.013.205 1,901 27,875 112,167 0,098 122066

ТO 
Коњарник 0 0 45.344.974 0,330 0,365 51,901 0,094 85473

ТO 
Миријево 0 0 10.977.427 0,150 0,000 23,649 0,004 20692

ТO 
Вождовац 0 0 28.664.567 0,179 0,008 23,156 0,187 54031

ТO 
Медаковић 0 0 7.621.521 0,355 1,258 21,213 0,941 14366

ТO Церак 0 0 35.271.433 0,901 4,175 72,517 1,992 66485

ТO Баново 
Брдо 0 0 17.560.069 0,082 0,000 11,58 6,93 33100

ТO 
Миљаковац 0 0 12.099.112 0,167 0,000 27,453 0,000 22806

ТO Земун 8032,358 0 0 15,776 96,001 39,291 4,715 25084

Укупно 10751,66 1334,60 344682399,00 22,86 165,91 667,46 15,07 686970

Извори 2016

≥ 50 МWTh Врста и количина 
горива Загађујуће материје 

Мазут [т] Гас
[Sм3]

PM
[t]

SO2
[t]

NOX
[t] CO [t] CO2

[t]

ТO Нови Београд 968,572 130.799.396 6,11 43,73 303,888 27,871 249.576,91

ТO Дунав 690,464 64.434.593 3,202 50,991 94,048 4,872 123.612,894

ТO Коњарник 0 47.146.939 1,376 0,909 116,726 7,035 88.870,093

ТO Миријево 0 11.378.502 0,448 2,338 21,936 1,584 21.448,02

ТO Вождовац 0 29.998.736 1,261 2,876 73,022 2,224 56.546,417

ТO Медаковић 0 7.744.831 0,351 0,492 18,824 2,00 14.598,692

ТO Церак 0 35.888.243 1,629 7,351 88,939 5,521 67.647,902

ТO Баново Брдо 0 18.292.830 0,495 1,627 28,225 1,556 34.481,253

ТO Миљаковац
246,98 

+     NSGS 
153,72t

13.770.363 2,91 33,04 36,464 2,299 27.214,18

ТO Земун
1.852,04 
+ NSGS 
6.389,5t

0 16,63 157,25 55,172 8,83 25.737,67

Укупно

3758,056
+

NSGS 
6543,22 t

359.454.433 34,412 300,604 837,244 63,792 709.734,03
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Контрола отпадних вода

Контролом квалитета отпадних вода у топланама и котларницама, која скоро покрива 
географски територију града Београда, врши се оцена бонитета испуштене воде, као 
и тренда загађивања вода и техничке исправности уређаја за пречишћавање вода. 
Мерење квалитета отпадних вода врше акредитоване и овлашћене лабораторије. 
Контрола отпадних вода на објектима који раде целе године врши се 4 пута годишње, 
према Правилнику о начину и условима за мерење количине и испитивање квалитета 
отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима („Службени гласник 
РС”, број 33/2016), док на осталим објектима контрола отпадних вода врши се 3 пута 
годишње. Посебна пажња, фокусирана је на изливе који се директно и индиректно 
уливају у реке Саву која служи за водоснабдевање града Београда, наводњавање и 
рекреацију на овој реци. У случају да не може да се достигне гранична вредност емисије 
у води, неопходно је постићи одговарајућу ефикасност пречишћавања отпадних вода, 
која се може препоручити кроз Акциони план са циљем смањења загађења емисије 
загађујућих материја у воду. Акциони план се доноси на основу Уредбе о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12, 1/16). 

У току грејне сезоне 2015/2016 годину у топланама и котларницама урађено је 255 
узорака отпадне воде са атестима сепаратора, (од којих је 6 узорака са 24 h континуалним 
праћењем на два излива чији је реципијент река Сава - топлана Нови Београд). Од 
испитаних параметара, параметри који нису задовољавали поменуте Правилнике и 
Уредбе су: вредности pH, хлориди, температура излазне воде, седиментне материје, 
масти, уља, сулфати. 

Разлог одступања је застарела опрема, недовољна заступљеност континуалног мерења 
параметара који дефинишу процесе, непостојање мерача протока као и људски 
фактор. Извештавања о квалитету отпадних вода, на основу достављеног Упитника 
о анализи стања у области третмана отпадних вода у Републици Србији, доставља се 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Секретаријату за заштиту 
животне средине.

Реципијент за отпадне воде је градска канализација осим на ТО Нови Београд где се 
технолошке отпадне воде изливају у реку Саву. Остале воде ТО Нови Београд (зауљане и 
санитарне) такође се уливају у градски колектор. Третман отпадних вода пре изливања у 
реципијент је сличан. Контрола изливних места се редовно ради од стране овлашћених 
и акредитованих  лабораторија. Сепаратори и таложници се редовно одржавају и чисте 
од стране овлашћених оператера, а талог (отпадни мазут) и депозити (каменац) који се 
стварају у коморама преузимају организације које поседују дозволе за збрињавање те 
врсте отпада. 

Квалитет земљишта и подземних вода у ЈКП  „Београдским електранама”

Један од битних аспекат животне средине јесте одређивање квалитета земљишта и 
физичко-хемијских параметара подземних вода. Сврха узорковања, анализа земљишта 
и подземних вода је да се процени садашње стање тла и да се одреди које локације 
представљају најважније тачке контаминације угљоводоника и тешких метала у оквиру 
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постројења предвиђених за добијање интегрисане IPPC дозволе. Резултати ових 
испитивања омогућило би боље разумевање стања на неким локацијама и на основу 
тога, ако је потребно, спровео би се ремедијациони програм за отклањање последица 
контаминације и деградације индустријског земљишта, било да се оно дешавало 
природним путем или да је узроковано производним активностима.

Програм систематског праћења квалитета земљишта утврђен је Уредбом о програму 
систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од 
деградације земљишта и методологија за израду ремедијационих програма („Службени 
гласник РС”, број 88/2010). 

Појединачни мониторинг земљишта на одређеним локацијама, спроводи се у складу 
са решењима надлежних инспекцијских органа везаних за заштиту животне средине 
и овај мониторинг спроводе акредитоване и овлашћене институције.

На основу изведених хидрогеолошких, педолошких и хидрохемијских истражних 
радова на подручију 9 топлана на територији Београда разматрана је потенцијална 
могућност контаминације земљишта и подземних вода. 

• Квалитет земљишта и подземних вода на ТО Нови Београд

Топлана Нови Београд је функционално везана за претовар  течног горива (мазут) на 
реци Сави које се довозило раније баржама. Топлана се налази у ужој зони санитарне 
заштите, и присутно је историјско загађење од бомбардовања. Након прве инспекцијске 
контроле наложено је постављање 6 пијезометара. Осим ове мреже пијезометара, 
накнадни инспекцијски надзор захтевао је погушћивање постојеће мреже пијезометара 
са још нових 6 пијезометара који су постављени 2014. године, а у циљу тачне 
локализације могућих загађења (укупно 12 пијезометара). На овај начин успостављен 
је мониторинг подземних вода у пијезометрима у току хидролошког годишњег циклуса 
који ће се пратити од стране акредитоване и овлашћене лабораторије. 

На основу изведених истраживања и физичко-хемијској анализи земљишта 
констатовано је: повећана концентрација тешких метала (никла, арсена), живе и укупних 
угљоводоника. То је условљено пре свега постојањем претакалишта на реци Сави где се 
преко понтон-барже раније претакало течно гориво у радне резервоаре. Манипулација 
са течним горивом проузроковала је и инцидентне ситуације цурења како у земљиште 
и подземне воде тако и у реку. Праћење хемизма вода на пијезометрима обезбеђује 
правовремено откривање могућих цурења нафтних деривата у подземље. На жалост, 
у моменту бомбардовања, а ни касније, на простору топлане није била успостављена 
осматрачка мрежа. У оквиру ”Извештаја о стању квалитета земљишта и подземних вода 
у ТО Нови Београд” предложене су мере даљих истраживања и санације констатованог 
загађења. У току 2015. године урађен је Елаборат о могућностима лоцирања пристана 
баржи за претовар нафтних деривата у односу на заштиту водотока реке Саве у зони 
санитарне заштите. У току 2015. године урађено је и детаљно испитивање земљишта 
контаминираног угљоводоницима нафтног порекла на топлани од стране Хемијског 
факултета из Београда. Након детаљног испитивања земљишта урађен је Пројекат 
санације и/или ремедијације контаминиране локације. Током 2016. године Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине је решењем дало сагласност на Пројекат 
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санације и/или ремедијације контаминиране локације. Након тога,  расписан је тендер 
и крајем 2016. почетком 2017. године ангажовани су извођачи. 

• Остале топлане веће од 50 МWТh

За потребе детектовања загађења као и одређивање нивоа контаминације током 2014. 
године урађена су испитивања од стране Рударско-геолошког факултета из Београда. На 
ТО Дунав и ТО Нови Београд предлажу се мере даљих истраживања у виду формирања 
осматрачке мреже како би се обезбедио дугорочан мониторинг квалитета земљишта 
и подземних вода.

У току 2016. године врши се анализа подземних вода у постављеним пијезометрима на 
ТО Нови Београд, ТО Дунав и ТО Коњарник.

Управљање отпадом

Управљање отпадом у ЈКП „Београдске електране” није организовано по секторима већ 
на нивоу целог предузећа. Топлане и котларнице су задужене за разврставање отпада, 
као и вођење дневне евиденције ДЕО 1-Дневна евиденцију о количини отпада (ДЕО1), 
а која проистиче на основу Закона о управљању отпадом и подзаконског прописа 
Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством 
за његово попуњавање („Службени гласник РС”, број 95/2010) и Правилник о изменама 
и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду 
са упутством за његово попуњавање („Службени гласник РС” број 88/2015). Одређена 
лица за вођење дневне евиденције су у сталном контакту са Службом за развој система 
квалитета и заштите животне средине, где се сви подаци сакупљају ради извештавања 
према надлежним органима (Министарство пољоприведе и заштите животне средине 
и Агенција за заштиту животне средине као и Секретаријат за заштиту животне средине 
града Београда). 

Разврстани отпад се затим транспортује и збрињава од стране оператера који поседују 
дозволе министарства које обавља послове државне управе који се односе на основе 
заштите животне средине за збрињавање тих отпада. На ТО Нови Београд за потребе 
саме топлане налази се привремена складишта како опасног тако и неопасног отпада на 
којима су запослена одговорна лица, како за опасан тако и за неопасан отпад. На ТО Нови 
Београд налази се и Магацин средстава ван употребе. Наиме, у току радова и ремонта 
демонтирана опрема која се може поново употребити, ремонтовати и слично допрема 
се у Магацин средстава ван употребе. Стална комисија за оцену употребљивости и 
процену тржишне вредности излази на терен и прегледа допремљена средства и 
оцењује употребљивост – употребљиво, неупотребљиво и у зависности од њихове 
оцене, средства се допремају или у Магацин средстава ван употребе – неупотребљива 
средства или у Магацин средстава ван употребе – употребљива средства. Збрињавање 
секундарних сировина, се регулише продајом секундарних сировина, а уколико није 
могуће продати секундарне сировине, примењује се Закон о јавним набавкама. 

Коначно збрињавање опасног отпада регулише се кроз услуге фирми које имају 
одговарајуће дозволе за транспорт и збрињавање, издате од стране министарства које 
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обавља послове државне управе који се односе на основе заштите животне средине 
и које су ангажоване на основу Закона о јавним набавкама. Служба за развој система 
квалитета и заштиту животне средине која се налази у оквиру Центра за испитивање 
квалитет и заштиту животне средине, извештава Агенцију за заштиту животне средине 
(за објекте изнад 50 МW) о количинама и врстама отпада на основу података који су 
добијени од стране Координатора за управљање опасним и неопасним отпадом и 
извештаја магационера Магацина средстава ван употребе (за секундарне сировине) 
– неопасан отпад. Служба за развој система квалитета и заштиту животне средине, 
извештава градски Секретаријат за заштиту животне средине о количинама и врстама 
отпада, који су збринути на објектима капацитета од 1-50 МW.

У 2015. години настао је лагер неопасног отпада – секундарних сировина у количини 
од 501,38 тона који није продат – предат овлашћеним предузећима за рециклажу.  
У току 2016. године у ЈКП „Београдским електранама” генерисано је 1058,763 тона 
неопасног отпада. Од тога, секундарне сировине (гвожђе, алуминијум, месинг, каблови 
и пнеуматске гуме) нису продате овлашћеним предузећима према комерцијалним 
условима тржишта, и усмерене на рециклажу, а остали неопасан отпад: талог из ХПВ-а, 
компензациони јастуци, шамотни малтер, пенило за гашење пожара, минерална камена 
вуна, грађевински шут, јоноизмењивачка смола, шут од ватросталног материјала, 
преузет је од овлашћене фирме која има депоније за ту врсту отпада.    

ЈКП „Београдске елелктране” су у 2016. години генерисале опасан отпад у количини 
од 145,735 тона и то: чађ, стаклена вуна, муљ од чишћења резервоара мазута, шљака, 
електрични и електронски отпад, оловни акумулатори, уље непознатог порекла, 
флуоресцентне сијалице, итд. Сакупљање, транспорт и збрињавање за сваку врсту 
опасног отпада извршено је са предузећима која поседују све неопходне дозволе за 
ту врсту отпада од стране ресорног министарства. За посебне токове отпада се плаћа 
накнада за загађење Министарству пољопривреде и заштите животне средине по 
јединичним ценама које су прописане од стране поменутог Министарства, а према 
Уредби о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање 
животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде 
за 2016. годину.

У процесу имплементације система управљања отпадом на нивоу предузећа, одржавају 
се обуке од стране стручних лица која су радила на креирању самог плана управљања 
отпадом. 

Крајем 2016. године ажуриран је План управљања отпадом на нивоу ЈКП „Београдске 
електране” као и планови управљања отпадом за 10 топлотних извора снаге изнад 50 
МWTh.

Бука у животној средини 

У току 2016. године извршено је 56 испитивања нивоа буке у животној средини 
од стране акредитоване Испитне лабораторије и Контролног тела у саставу ЈКП 
„Београдске електране”. Места испитивања су углавном били станови који се налазе 
у непосредној близини топлотно-предајних станица и топлана, као и мерна места на 
ивици поседа топлана као извора буке. Након мерења и оцене нивоа буке од стране 
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Испитне лабораторије, у случајевима прекорачења граничних вредности индикатора 
буке су, кроз Извештај о контролисању буке, даване препоруке за санацију, а надлежна 
ОЦ „Производња и дистрибуција топлотне енергије” је предложене мере за санацију 
спроводила. Најчешће активности везане за смањење недозвољеног нивоа буке су 
замена или ремонт агрегата који су идентификовани као доминантни извори буке, 
преправке у ослањању грејних инсталација, као и уградња звучне изолације, чиме се 
спречава простирање буке ка акустички угроженој животној средини. На појединим 
локацијама испитивања су понављана како би се установило постигнуто побољшање, 
а нивои буке довели у дозвољене границе.

Током 2016. године отпочела је реализација Пројекта за звучну заштиту: Елабората 
звучне заштите, идејног решења, пројеката за грађевинску дозволу и пројеката 
за извођење радова за смањење буке у животној средини, који ће дати решење за 
прекомерни ниво буке и то за топлане Миљаковац, Вождовац , Баново брдо, Коњарник, 
Медаковић, Миријево и Земун.

Број испитивања нивоа буке у животној средини од стране акредитоване Испитне 
лабораторије и Контролног тела у саставу ЈКП „Београдске електране” у периоду од 
2013. до 2016. године:

Година 2013. година 2014. година 2015. година 2016. година

Број испитивања 45 39 31 56

Модернизација система и гашење котларница

У току 2016. године значајна финансијска средства уложена су у модернизацију 
погонских постројења, како топлана тако и индивидуалних котларница. 

Сектор Нови Београд

1. На ТО Нови Београд у току 2015 године завршена је израда Пројекта санације и/
или ремедијације контаминиране локације. Током 2016. године Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине дало је сагласност на Пројекат, путем 
јавне набавке ангажован је извођач радова са подизвођачима. Према Пројекту и 
уговору, извршилац услуге уведен је у посао 8. марта 2017. године, а Услугу је потребно 
реализовати у року од 16 месеци. 

У току 2016. године завршена је реконструкција изливних места у реку Саву и градску 
канализацију. Радови на изградњи постројења за обраду отпадног муља (креча) из 
технолошког процеса производње омекшане воде су у завршној фази. 

2. На ТО Земун спроводе се активности на гашењу капацитета за грејање у циљу смањења 
концентрације загађујућих материја у ваздух на прописане граничне вредности. 

3. Спроводи се план активности на модернизацији система и гашењу котларница 
на Сектору Нови Београд и то котларнице које се налазе на адресама у Вртларској 
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21, капацитета 4.6 MW (погонско гориво мазут) и котларнице у Јакшићевој 2а (улица 
Македонска), капацитета 3 MW (погонско гориво мазут).  

Сектор Церак

1. На ТО Церак набављена је и монтирана опрема за континуални мониторинг за мерење 
емисије димних гасова. У току је израда пројекта модернизације ТО Миљаковац.

2. Спроводи се план активности на модернизацији система и гашењу котларница на 
Сектору Церак: 

У 2016. години угашена је котларница Јулино брдо која се налази на адреси поручника 
Спасића и Машаре 104a, капацитета  8,1 MW (погонско гориво мазут);

Планирана је потпуна модернизација КО Железник;

Почетком 2017. године покренута је јавна набавка за израду Пројектне документације 
за реконструкцију котларнице КО Ресник и прелазак на еколошки прихватљиво гориво. 

Сектор Дунав

1. Спроводи се план активности на модернизацији система и гашењу котларница на 
Сектору Дунав: 

У току 2016. године угашене су котларнице које се налазе на адресама: Јастребачка 
47, капацитета 1,2 MW (погонско гориво мазут), Мријане Грегоран 30, капацитета 3,7 
MW (погонско гориво мазут), Јухорска 6, капацитета 3,3 MW (погонско гориво мазут), 
Диљска 7, капацитета 1 MW (погонско гориво брикет-угаљ), Уралска 36 (погонско гориво 
брикет-угаљ); 

Током 2016. године за TO Борча путем јавне набавке ангажовани су извођачи за 
пројектни  задатак за израду пројектно техничке документације и извођење радова 
на адаптацији TO Борча (гасификација топлане са енергентом компримовани природни 
гас (CNG)); 

У току 2017. године планирано је гашење котларница које се налазе на адресама:  Маријане 
Грегоран 69 капацитета 2,9 MW (погонско гориво мазут), KO Дреновачка 11 капацитета 4,6 
MW (погонско гориво мазут), KO Стевана Дукића 31 капацитета 2,1 MW (погонско гориво 
мазут) и Хусинских рудара 31a капацитета 1,2 MW (погонско гориво мазут);

Почетком 2017. године путем јавне набавке објављена је конкурсна документација за  
реконструкцију KO Вишњичка бања (супституција течног горива (мазут) природним 
гасом – CNG).

Сектор Коњарник

1. Током 2015. и 2016. године на TO Коњарник изграђен је и пуштен у рад котао VK4 са low 
NOx гориоником и утилизатором димних гасова чијим радом повећан је укупан степен 
искоришћењ постројења и остварена је мања емисија димних гасова.
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2. У току je извођење радова на TO Коњарник на уградњи система за континуални 
мониторинг димних гасова.

3. У наредном периоду на TO Коњарник планирано је:замена пумпних агрегата на 
циркулационим пумпама мреже CP1 и CP3, са агрегатима са фреквентном регулацијом 
броја обртаја; надоградња надзорно управљачког система новом верзијом софтвера и 
замена хардверских компоненти; уградња утилизатора димних гасова VK1 и VK2.

4. На TO Миријево током 2015. године и 2016. године извршена је  модернизација 
циркулационог система топлане где су инсталиране и пуштене у рад циркулационе 
пумпе мреже и диктир пумпе са фреквентном регулацијом броја обртаја.

5. Током 2016. године на TO Миријево извршена је додатна промена у програм за 
аутоматски рад вреловодних котлова VK1 и VK2, одржавање константне снижене 
температуре воде на улазу у котао чиме је повећан степен искоришћења котлова 
постројења. 

6. У току је извођење радова на TO Миријево на уградњи система за континуални 
мониторинг димних гасова.

7.  У наредном периоду на TO Миријево планирано је: примена Termis софтверског пакета 
за отпимизацију одлазне температуре.

Сектор Вождовац

1. Спроводи се план активности на модернизацији система и гашењу котларница на 
Сектору Вождовац: 

а) у току 2016. године угашене су котларнице које се налазе на адресама: Данијелова 
32, капацитета 2,4MW (погонско гориво мазут) и Вељка Лукића Курјака 14 односно 
котларница Незнаног јунака, капацитета 2,8 MW (погонско гориво мазут).

б) план је да се настави са гашењем током 2017. године следећих погонских постројења 
које се налазе на адресама: ул. Наде Наумовић бр.1 (односно KO Торлачка), капацитета 
4,2 MW (погонско гориво мазут), Стјепана Филиповића бр.31a (односно KO Стјепана 
Филиповића), капацитета 7,0 MW (погонско гориво мазут) и у улици  Фабрисова бр.10, 
капацитета 2,5 MW (погонско гориво мазут).

2. У наредном периоду планира се повезивање TO Вождовац и TO Медаковић у циљу што 
већег искоришћења Постројења за комбионовану производњу топлотне и електричне 
енергије.

3. Планира се уградња економајзера на котлу VK2 на топлани Вождовац у циљу повећања 
степена искоришћења тог котла.

Извештавање за одрживост

Центар за управљање животном средином (EMC), при Агенцији за заштиту животне 
средине, је уврстио ЈКП „Београдске електране” као клијента који је добио на 
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располагање коришћења одговарајућег „TEAMS” софтвера. Тим ЈКП „Београдских 
електрана“ је учествовао у свим радионицама организованим у оквиру EMC пројекта и 
на тај начин укључио се у коришћење ТЕАМС-софтвера дефинисаног и конфигурисаног 
у складу са организацијом у ЈКП „Београдске електране”. На тај начин је урађена 
софтверска подршка, од стране TEAMS-а, са моделом нашег предузећа, за емисије и 
извештавање ка Националном регистру и институцијама ЕУ. Овај облик извештавања 
према Агенцији за заштиту животне средине се примењује већ пету годину и сагласан 
је са Европским регистром испуштања и преноса полутаната (Е-PRTR).

Закључак

Један од најзначајнијих стратешких циљева предузећа је оријентација ка потрошачу 
ради пружања благовремене и квалитетне услуге, од евиденције захтева за прикључење 
до укључења објеката у систем редовног грејања. ЈКП „Београдске електране” током 
последње деценије, реконструкцијом и унапређењем топлотних извора, освајањем 
нових технологија за пренос топлотне енергије и модернизовањем топлотних 
подстаница – врши се боље управљање енергијом са циљем енергетске ефикасности. 
Повећањем енергетске ефикасности постројења, директно се утиче на аспекте загађења 
у животној средини јер процеси производње и модернизација производних капацитета 
престају да буду извори неконтролисаних загађења и опасности. 
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 6.9.  ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУ ЗЕЋЕ „БЕОГРАД”

ЈКП ГСП „Београд” je  највећи градски превозник у окружењу, који са око 1.230 возила у 
инвентару свакодневно успешно обавља функцију јавног градског превоза у  Београду, 
на укупно 137 линија у дневном саобраћају – 10 трамвајских, 7 тролејбуских и 120 
аутобуских. Мисија предузећа је поуздано, стабилно и доступно у простору и времену  
пружање транспортне услуге корисницима система јавног превоза у Београду, под 
економски најповољнијим и еколошки прихватљивим условима . Учешће видова 
превоза у реализацији путовања (видовна расподела) је врло значајан параметар са 
аспекта одрживог развоја и животне средине. Данас јавни превоз у Београду учествује 
са 52,86% од укупно реализованих путовања.

Питање заштите животне средине сматра се изузетно важним, због чега у оквиру 
стратешког развојног плана велики значај придаје еколошки одрживом развоју. 

ЈКП ГСП „Београд”  спроводи редовне активности прописане законском регулативом из 
области заштите свих сегмената животне средине, истовремено поступајући   у складу 
са захтевима стандарда ISO 14001:2004. 

 Обнова возног парка ЈКП ГСП „Београд”    

Обнова возног парка ЈКП ГСП „Београд” посебно је важна активност која има изузетно 
позитиван ефекат на квалитет и комфор приликом превоза путника у наредном 
периоду, а самим тим и на заштиту животне средине. У 2016.години набављено је 20 
соло дизел аутобуса IK-112M који испуњавају Еуро 5 норме емисије, чиме је настављен 
континуитет обнове аутобуског возног парка из 2015. године. На крају 2016.године 
структура аутобуског возног парка по типовима мотора је задовољавајућа обзиром 
да 62% возила имају еколошки прихватљиве  моторе са нормама емисије Еуро 4, Еуро 
5, Еуро 6.

1%

Еуро 2

Еуро 4

Еуро 3

Еуро 5

Еуро 6

Структура аутобуса у ради према Еуро нормама
15 / 12 / 2016

12%

26%

15%

46%
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Ефекти рада ових аутобуса са становишта емисије штетних гасова предсатављено је у 
наредној табели:

Емисија штетних гасова ( тона/година)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

CO 304.13 303.84 297.93 274.92 243.10 229.25 222.30

NMHC 96.41 95.89 93.92 85.86 74.20 71.03 68.50

NOx 728.92 726.74 711.60 633.00 507.80 465.44 427.61

PM 14.57 14.30 14.05 11.28 8.17 7.07 6.59

Укупно 1144.03 1140.77 1117.50 1005.06 833.27 772.79 725.00

Веома значајан допринос у дугорочној стратегији  смањења емисије штетених гасова 
има и увођење првих 5 аутобуса на чисто електрични погон ( Е-бус). Од 1.септембра 2016. 
године пуштена је у рад нова линија ЕКО 1 ( Вуков споменик-Белвил) на којој искључиво 
раде аутобуси на електрични погон. Концепт овог Е-буса је заснован је на најмодернијој 
технологији складиштења електричне енергије помоћу супер кондензатора и брзог 
пуњења на терминусима преко пантографа. 

Примена чисто електричног погона у аутобусима за јавни градски превоз треба 
да додатно смањи ниво емисије штетних гасова и буке који потичу од саобраћаја у 
градовима, повећа енергетску ефикасност и допринесе остваривању стратегије 
употребе возила са нултом емисиом.
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Слика. HIGER E-bus

У циљу заштите животне средине у току 2016. године је урађено:

• привремено складиште опасног отпада на локацији СП Космај са надстрешницом 
и оградом;

• извршено је чишћење и испитивање на непропусност подземних резервоара 
од отпадног моторног уља, као и резервоара за течне енергенте (лако лож уље) 
у свим саобраћајним погонима ЈКП ГСП „Београд”. Урађено је и баждарење свих 
резервоара, као и мерних летви;

• урађен је главни пројекат реконструкције канализационе мреже објекта у Булевару 
Деспота Стефана бр. 99;

 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ E-АУТОБУСА

HIGER

Дужина/ширина/висина……………..........................................................................…12000/2550/3680mm
Маса празног возила……………………..................................................................................………………12540 kg
Капацитет………………………………...........................................................................……….………82+1путника
Маx.брзина………………………………………………….................................................................................….70 km/h
Електро мотор……………….…..........................................................................……2xSiemens асихрони (AC)
Маx.снага……………………….................................................................................………………………………2x67 кW
Max.обртни момент…..............................................................................................................................2x430 Nm
Осовине:............................................................................................................................................................................ZF
Супер кондензator………………………............................................................................……..……Aowei/MUCK
Капацитет………………………………….............................................................................……………….……20 kWh
Просечна потрошња………………...........................................................................…………….….0,95 KWh/km

Пуњење на терминусу:  660 V DC ili 380 V AC, излаз 580 V DC, 250 A
Време пуњења на терминусу………………........................................................................…….…5-8 минута
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• урађена је реконструкција перионице трамваја у СП Централа-депо Сава и 
успостављен систем за рециркулацију техничке воде за прање трамваја.

Што се тиче отпада који се генерише у ЈКП ГСП „Београд”, у 2016. години је забележено 
повећање створене количине у односу на 2015.годину:

• индекс 2016/2015 - 115% за опасан отпад који се изражава у килограмима,

• индекс 2016/2015 - 100% за опасан отпад који се изражава у m³ и

• индекс 2016/2015 - 140% за неопасан отпад који се изражава у килограмима.

Утрошак воде у предузећу је 2016. године смањен за 10% у односу на 2015.год. док је 
потрошња папира повећана за 10% у односу на претходну годину.

У 2016. години је набављено 5 електробусева, а у 2017. години се планира набавка још 
3 (за превоз особа са посебним потребама). Ова возила поседују највише перфомансе 
у циљу заштите животне средине. Сви аутобуси који су набављени у 2016. години (20 
ком) поседују моторе ЕУРО-5, а након њихове набавке је елиминисано из саобраћаја 
145 аутобуса са Еуро 1 и Еуро 2 моторима. 

Позитиван ефекат саобраћајне експлоатације електробусева, као и бусева са ЕУРО-5 
мотором је тај да је у 2016.год смањена просечна потрошња горива (l/100km) за 1,74 
%, а укупна потрошња моторног уља за 10,5% у односу на 2015.год. Такође, смањена је 
укупна емисија штетних издувних гасова за 6,1 %.  
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6.10.   ЈП „АДА ЦИГАНЛИЈА”

Ада Циганлија је издужено речно острво настало на четвртом километру Саве од Ушћа 
у Дунав. Аду је државним добром прогласио Милош Обреновић 1821. године, а Народни 
одбор града Београда је 1957. године формирао Дирекцију за изградњу „Рекреативног 
центра Ада Циганлија”. Преграђивањем десног рукавца 1967. године, Ада Циганлија 
постаје полуострво, окружено насипом и омеђено Савом са једне и Савским језером са 
друге стране. Укупна површина речног острва са две вештачке преграде износи око 300 
хектара. Године 1989. настаје „Друштвено предузеће Ада Циганлија” које 2000. године 
прераста у „Јавно предузеће Ада Циганлија” за уређење, одржавање и коришћење 
простора Аде Циганлије. 

На Ади Циганлији се налази велики број биљака, а од дрвећа су заступљене  аутохтоне 
бела топола (Populus alba), Црна топола (Populus nigra), Бела врба (Salix alba), Брест вез 
(Ulmus effusa),  Храст лужњак (Quercus robur), Пољски јасен (Fraxinus angustifolia),  од 
алохтоних или унешених Евроамеричка топола (Populus euroamericana), Јасенолики 
јавор (Аcer negundo), Амерички јасен (Fraxinus Americana). Поред дрвенастих врста 
заступљено је и обиље жбунасте и травне вегетације које су карактеристичне за 
алувијална станишта. Такође, присутна је и разноврсна фауна, велики број птица (мали 
вранац, дрозд, детлић, сеница итд.), аутохтоне врсте ситних сисара, 250 врста гљива. 

Током 2013. године Привремени орган града Београда донео је Решење о проглашењу 
заштићеног станишта „Гљиве Аде Циганлије”, чиме је природно станиште на Ади 
Циганлији проглашено јединим познатим стаништем гљиве „Myriostoma coliforme” у 
Републици Србији. Ова гљива је изложена веома јаком антропогеном утицају и тиме 
веома угрожена и строго заштићена врста. Њено подручје раста од 21,25 хектара 
сврстано је у III категорију, као заштићено станиште локалног значаја. 

Имајући у виду овакву разноврсност флоре и фауне, не чуди чињеница да ЈП „Ада 
Циганлија”, као предузеће за уређење, коришћење и одржавање Аде Циганлије, велику 
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пажњу придаје заштити животне средине као основном предуслову за очување овог 
комплексног екосистема. У складу са тиме, током претходне године, реализован 
је велики број активности које су за циљ имале очување и побољшање еколошких 
потенцијала Аде Циганлије, а нарочито развој еколошке свести код свих субјеката који 
учествују у функционисању популарног „Београдског мора”.

Еко - манифестације

У 2016 години одржана је акција добровољног чишћења приобаља „Баци 5 , Очисти 
свет” у којој су учествовали студенти Факултета за примењену еколoгију „Футура” и 
запослени у компанији „Wiener staditsche”.

 

Слика 2. Редовно одржавање чистоће на плажи и језеру

Слика 3. Орезивање грана на територији Аде Циганлије

Уређење и пошумљавање територије Аде Циганлије

ЈП „Ада Циганлија” газдује већим делом зелених површина на територији Аде Циганлије. 
Према Основи газдовања шумама површина са којом газдује ЈП Ада Циганлија износи 
233,44 хектара.

У 2016. години редовно је вршена санитарна 
сеча стабала у складу са „Основом газдовања 
шумама за газдинску јединицу Ада Циганлија”, 
чиме је спречавано ширење биљних болести и 
осигурана висока безбедност свих посетилаца 
„Мора Београда”. Поред санитарне сече 
стабала, редовно се врши и орезивање грана. 
Гране које се исеку се мељу дробилицом 
за гране и тако самлевена грањевина се 
разастире по трим стази и на тај начин је 
трчање по трим стази пријатније јер је подлога 
за трчање мекша. Поред тога што се самлевена 
грањевина користи за израду трим стазе, 
она се ставља око садница и на тај начин се 

Слика 4. Дробљење грана на трим стази
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спречава исушивање кореновог система у летњим месецима, као и оштећење саднице 
приликом кошења. У 2016. години су у летњим месецима редовно заливане саднице. 
Такође је посађено 50 садница пољског јасена.

Свакодневним залагањем надлежних служби ЈП „Ада Циганлија” уклањано је смеће 
и отпад са 130 хектара територије која је под управом ЈП „Ада Циганлија”, као и 
редовно одржавање и уређење јавних зелених површина и плажа Савског језера, што 
је резултирало општем мишљењу страних и домаћих посетилаца да Ада Циганлија 
представља један од најлепших делова Београда.

Ада Циганлија у научним радовима

Имајући у виду разноликост биљног и животињског света, не чуди податак да се велики 
број научних радова и докторских дисертација бавио тренутним и развојним потенцијалима 
Аде Циганлије.  У 2016 .години доктор Јелена Михајловић из „Института за технологију 
нуклеарних и других минералних сировина” из Београда са сарадницима је урадила 
два научна рада укоји су објављени у међународно признатим часописима. У часопису 
“Ecological engineering 93” објављен је рад “Selected heavy metal biosorption of myriophyllum 
spicatum –A chemometric approach” аутора (Јелена Милојковић, Лато Пезо, Мирјана 
Стојановић, Марија Михајловић, Зорица Лопичић, Јелена Петровић, Марија Станојевић, 
Милан Краговић). Такође је у часопису “European Journal Of Sustainable Development” 
објављен рад  “Removal of Pb (II) using alginate – immobilized /Myriophyllum spicatum/ beads” 
аутора (Јелена Милојковић, Мирјана Стојановић, Марија Михајловић, Зорица Лопичић).

Одржавање Савског језера

У складу са Еколошком студијом контроле еутрофизације и продукције макрофита у 
Савском језеру на Ади Циганлији, у периоду од 20. марта до 20. новембра реализовано је 
кошење подводне вегетације Савског језера (најзаступљенија подводна биљка је дрезга 
или кроцањ - Муriophilum spicatum) и њено одлагање у посебну депонију биолошког 
отпада у складу са стандардима и процедурама „Foundation for enviromental education 
– FEE” која је носилац међународног програма „Blue flag”. Оваквим процесом одлагања 
се, након свега годину дана, складиштена подводна вегетација у потпуности разлаже 
на састојке који се даље користе као природно ђубриво за саднице и цвеће. 

Слика 5 и 6. Кошење подводне вегетације
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Квалитет воде Савског језера

Као заштићено водоизвориште и највеће уређено купалиште у Републици Србији, ЈП „Ада 
Циганлија” је у претходном периоду посебан акценат ставила на мониторинг и праћење 
квалитета воде за купање. Квалитет воде континуирано је праћен високофреквентним 
мерењима у сарадњи са истраживачима Института за мултидисциплинарна 
истраживања, Билошког и Грађевинског факултета у Београду, и показала су изузетно 
висок квалитет воде Савског језера. Током летње купалишне сезоне узорковање воде 
и микробиолошка испитивања вршена су у сарадњи са Градским заводом за јавно 
здравље из Београда 2 пута недељно на 4 референтне тачке језера. 

На основу резултата теренских и лабораторијских испитивања узорака, вода 
Савског језера класификована је у границама I и II категорије површинских вода, које 
задовољавају квалитет воде која може да се користи за пиће (уз претходни третман 
филтрацијом и дезинфекцијом), купање и рекреацију, наводњавање и индустријску 
употребу. Сви испитани узорци воде су према хемијским, физичко – хемијским и 
биолошким параметрима еколошког потенцијала одговарали добром и бољем 
еколошком потенцијалу, тј. сви испитани параметри нису прелазили вредности које могу 
утицати на функционалност и развој водног екосистема. Овакве вредности квалитета 
воде Савског језера показала су веома низак ниво промена изазваних људском 
активношћу и незнатно одступање од вредности које су уобичајене за природни тип 
водних тела који су, по општим условима, најсличнији Савском језеру.

Риболов на Савском језеру

Имајући у виду да Савско језеро поседује веома богат рибљи фонд, те да је као такво 
сврстано под надлежност рибарског подручја „Колубара“, израђени су Годишњи 
програми риболовног управљања и у складу са тиме, периодично су обављана мерења 
уз помоћ „ехо сонара“, а све у циљу утврђивања интензитета риболова и процене 
риболовног притиска на рибљи фонд Савског језера.

Међународни сертификат „ПЛАВА ЗАСТАВА”

Као носилац признања „Плава застава“ које представља међународно прихваћен и 
препознатљив симбол за квалитет у туризму и заштити животне средине, ЈП „Ада 
Циганлија“ је била у обавези да испуњава веома стриктне захтеве Међународног 
жирија („Foundation for enviromental education“ - FEE) кога чине представници 
Светске туристичке организације, Програма Уједињених нација за животну средину, 
Међународне спасилачке федерације, Европске Уније за заштиту обала и Фондације за 
еколошку едукацију. „Плавом заставом“ на Ади Циганлији су током претходног периода 
промовисане највише вредности из четири веома битне области и то: квалитета воде, 
услуге и безбедности на плажама, стандарде из области заштите животне средине, као 
и образовања и информисања јавности о еколошким вредностима. 
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Слика 7. „Плава застава“ за квалитет купалишта на Савском језеру на Ади Циганлији

Чињеница да су плаже Аде Циганлије од 2012. године носилац овог престижног 
признања, представља потврду нашег досадашњег рада, као и подстрек да 
наставимо са програмима који Ади Циганлији и Београду доносе међународно 
обележје.
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6.11.   ЈКП „ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ”

Јавно комунално предузеће „Градске пијаце“ – Београд основано је одлуком Скупштине 
града Београда за обављање пијачне делатности као делатности од општег интереса 
на територији градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, 
Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица.

Обављање делатности одвија се кроз многобројне активности опремања пијаца 
и објеката на пијацама, издавање објеката, простора и пијачне опреме за продају 
пољопривредно-прехрамбених производа, производа занатства, домаће радиности 
и других индустријско-непрехрамбених производа, у складу са важећим прописима.

Посматрано кроз призму активности које су уже везане за квалитет животне средине 
града Београда, одржавање пијаца, као основна делатност Предузећа, сходно Одлуци 
о пијацама („Службени лист града Београда”, бр.9/2001,11/2002, 23/2005.) обухвата 
обављање свих послова којима се обезбеђује несметано обављање промета и вршење 
услуга у промету робе, што подразумева и свакодневно чишћење и прање пијаца, као 
и одржавање објеката комуналне инфраструктуре.

За реализацију ових активности ЈКП „Градске пијаце” Београд једним делом користи 
сопствене ресурсе: 3 комунална возила за транспорт смећа којима управљају возачи у 
сталном радном односу, сваког дана одвозе комунални отпад са 21 пијаце на градску 
депонију. За одржавање чистоће-чишћење пијаца, дневно је ангажовано 150 лица, 
на основу спроведеног поступка у складу са законом. Са 21 пијаце дневно се одвезе 
приближно око 19 тона комуналног отпада на годишењем нивоу . Са 11 мањих пијаца 
отпад одвози ЈКП „Градска чистоћа”, у оквиру својих редовних активности и плана рада. 

Развој и унапређење предузећа

По правилу, пословање сваког привредног субјекта обухвата два сегмента који се 
морају паралелно одвијати:

• старање о несметаном одвијању послова из делатности субјекта,

• активан рад на развоју и унапређењу, на основу системских решења која доносе 
трајни квалитет.

Тако пијачна делатност треба да прати ритам техничког развоја и прилагођава се новим 
потребама потрошача, док, истовремено, ово Предузеће има своје место и улогу у 
доприносу одрживом развоју и остваривању програма од стратешког интереса за 
заједницу. 

ЈКП „Градске пијаце“ су 1. августа 2011. године закључиле уговор о пословно-техничкој 
сарадњи са овлашћеним оператером за управљање амбалажним отпадом „Delta - Pak“ 
д.o.o. Циљ сарадње је едукација и оспособљавање запослених у Предузећу за успешно 
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управљање амбалажним отпадом и примена прописа о заштити животне средине, као 
и испуњавање националних циљева. 

Постављено је до краја 2016. године 15 мрежних контејнера за сакупљање 
амбалажног отпада на пијаци: „Бањица”, „Блок 44”, „Браће Јерковић”, „Смедеревски 
ђерам”, „Душановац”, „Каленић”, Т.Ц „Крњача”, „Миријево”, „Отворени тржни центар”, 
„Скадарлија”, ТЦ „Нови Београд”, „Видиковац”, „Звездара”, „Зелени венац” и „Земун”. 
Сакупљање амбалажног отпада врши Привредно друштво за услуге рециклаже „DS 
Smith Inos Papir Servis” д.о.о.

3 комунална возила ЈКП „Градске пијаце“ Београд свакодневно одвозе отпад са пијаца

150 лица дневно одржава пијаце 

На годишњем нивоу у просеку се дневно однесе око 19 т комуналног отпада

БРИГА О КУПЦИМА, ГРАЂАНИМА БЕОГРАДА И ПОСЛОВНИМ ПАРТНЕРИМА

Дезинфекција и чишћење пијачне опреме

Одржавање хигијене представља императив за Предузеће, обзиром да се на 
пијачној опреми првенствено излажу пољопривредни и други производи, 
који су значајни за нормалну исхрану људи. Градске пијаце посебну пажњу 
посвећују одржавању пијачних објеката и платоа, као и превентивним мерама, 
које се односе на спречавање појаве глодара, штеточина и штетних инсеката. 

У циљу очувања здравља становништва и што бољег квалитета хране обавља се 
класично прање тезги, расхладних витрина, рамова, платоа и свих просторија које се 
налазе у оквиру пијаце. Након темељног чишћења обавља се дезинфекција помоћу 
одговарајућих средстава који испуњавају услове и поседују сертификат HACCP-a. У 
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питању су биоразградиве материје које нису штетне и користе се на површинама за 
складиштење и  излагање хране, а имају широк спектар дејства на гљивице, разне 
облике бактерија и вируса. 

Дезинсекција и дератизација, као незаменљиви начини борбе против инсеката и 
глодара, обавља се на свим београдским пијацама. Завод за биоциде и медицинску 
екологију, који представља један је од најстаријих превентивних здравствених установа 
на Балкану, користи средства која су регистрована за одређену намену и нешкодљива 
су за људски организам. Превентивне услуге, које пружа Завод за биоциде и медицинску 
екологију, засноване су на најбољим доказима из праксе и истраживањима, а у складу 
су са највишим професионалним и етичким стандардима. 

Контрола здравствене исправности намирница које се продају на  београдским 
пијацама

ЈКП „Градске пијаце” издаје у закуп пијачне објекте и опрему и у сваком тренутку 
обезбеђује несметани промет робе и услуга, брине о реду и свим најважнијим техничким 
условима продаје робе.Послове контроле производа обављају надлежне инспекције, 
а „Градске пијаце” су у обавези да обезбеде услове за присуство и рад надлежних 
инспекција за време пијачне трговине. 

На свим већим пијацама, које послују у оквиру Предузећа постоје млечне хале са 
расхладним витринама и у оквиру њих постоји канцеларија ветеринарске инспекције.
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Водећи рачуна о својим купцима, грађанима Београда и пословним партнерима, 
иако то није у надлежности ЈКП „Градске пијаце”, спроводе комерцијалне анализе 
пољопривредних производа, намирница животињског порекла и рибе на свим 
београдским пијацама како би се утврдила исправност и здравствена безбедност 
производа. Узорковање и лабораторијску анализу обавља Научни институт за 
ветеринарство Србије, који је један од водећих научно-стручних институција у области 
ветерине. 

Контроле поменутих производа врше се методом случајног узорка на свим већим 
београдским пијацама. Током 2016. године, у складу са претходно утврђеним мониторинг 
планом контрола намирница обављена је четири пута, и то:
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-	 Пред највећи хришћански празник, Ускрс, на пијацама „Каленић”, „Скадарлија”, 
„Зелени венац”, „Блок 44” и „Земун”, узорковани су конзумна кокошија јаја, 
зелена салата, јабука, бели сир, кајмак, свежа пилећа крилца, батак и карабатак, 
димљено говеђе месо, свињска пршута, сува кобасица и ребра. Обављено 
је лабораторијско испитивање намирница на свежину, мирис, укус и изглед 
производа, укупан број микроорганизама и контролу на присуство пестицида 
и бактерија: Salmonella spp, Listeria monocytogenes, enterobacteriaceae, E.coli и 
koagulaza pozitivne stafilokoke. Све извршене анализе показале су да су производи 
који се продају на београдским пијацама исправни.

-	 Током августа, прикупљање производа, односно белог крављег сира, свињске 
печенице, димљеног говеђег меса, конзумних јаја, свежег пилећег филеа, пилећег 
батака и карабатака, кромпира, тиквица, парадајза, шљива, брескви, нектарина, 
банана, поморанџи и лимуна, реализовано је на пијацама „Зелени венац”, „Каленић”, 
„Скадарлија”, „Бањица”, „Блок 44” и „Земун”. Резултати Научног института за 
ветеринарство Србије показали су да у воћу и поврћу нема пестицида, aldrina, 
dieldrina и endosulfana, а у намирницама анималног порекла није изолована 
Salmonella spp, Listeria monocytogenes, док су  enterobacteriaceae, Esherihia coli и 
koagulaza pozitivne stafilokoke биле у границама референтних вредности.

-	 Током Божићног поста, а пред највећу српску славу Светог Николу на већим 
београдским пијацама узоркована је речна и морска риба. Обављени су 
органолептички и паразитолошки преглед, као и испитивање тешких метала и 
хистамина у пастрмци, смуђу, шарану, сому, белој риби, ослићу, бранцину, скуши, 
папалини и гирици.

-	 Пред Новогодишње и Божићне празнике обављен је паразитолошки преглед 
и микробиолошка анализа намирница. У конзумниим кокошијим јајима, белом 
крављем сиру и свежем месу није идентификована Salmonella spp, а присуство 
Listeria monocytogenes није изоловано у белом крављем сиру и у месним 
прерађевинама. Оцена квалитета узорковане кобасице, пршуте, кулена и саламе 
указале је да се PH вредност и садржај влаге, укупних протеина, колагена, нитрата 
и укупног фосфора крећу у границама референтних вредности предузетих из 
Правилника о квалитету уситњеног меса, полупроизвода од меса и производа 
од меса, као и Правилника о прехрамбеним адитивима.

Поред кварталне контроле, водећи рачуна о здрављу грађана, а ценећи интересе 
корисника пијачне опреме и значаја правилног складиштења и чувања намирница 
анималног порекла, Градске пијаце перманентно улажу у осавремењавање пијачне 
опреме допремањем нових расхладних витрина. Током 2016. године, преко 200 нових 
расхладних витрина са већом изложбеном површином и хладним бункером који се 
простире испод целе изложбене тацне постављене су у млечним халама и просторима 
на којима се продају ове осетљиве намирнице.
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6.12.   ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ”

Наше предузеће је основала Влада Републике Србије 1952. године спајањем две водне 
заједнице ради одбране београдског подручја од штетног дејства вода. Организовање 
и назив предузећа су се мењали у складу са законским прописима, а од 1999. пословало 
је као Друштвено водопривредно предузеће „Београд-воде”. Одлуком Скупштине града 
Београда од 29. фебруара 2008. организовано је као Јавно водопривредно предузеће 
„Београдводе”, чији је оснивач Град Београд.

Предузеће обавља послове газдовања водама на територији града, одржавања и 
реконструкције водопривредних објеката, организовања и спровођења одбране од 
поплава, одвођења сувишних вода, чишћења и уређења водотока, као и уређивања и 
одржавања водног земљишта.

Усвајањем Закона о главном граду Град Београд је добио право и обавезу да озбиљније 
почне да се стара о свом приобаљу. ЈВП „Београдводе“ је у претходном периоду 
спроводило мере заштите од штетног дејства вода на око 90 одсто територије Београда, 
а остали део су покривала три водопривредна предузећа: „Галовица (општине Сурчин, 
Земун и Нови Београд), „Сибница” (део општине Палилула – лева обала Дунава) и 
„Водопривреда” – С.Паланка (општине Сопот и Младеновац).

Усвајањем Закона о изменама и допунама Закона о водама 16.12.2016.године  („Службени 
гласник РС”, број 101/16), надлежност над водама I реда и унутрашњим водама на 
територији Града Београда преузима ЈВП „Србијаводе”, док обавеза одржавања и 
одбране од поплава на водотоцима II реда остаје на локалној самоуправи.

Основна делатност ЈВП „Београводе” је одбрана од поплава од спољних и унутрашњих 
вода на секторима Д.4, Д.5. и С.3., као и и бујичних вода на целој територији града 
Београда. ЈВП „Београдводе” брину о 290,46 km насипа, 453,678 km мелиорационих 
канала,  8 црпних станица са капацитетом од  17,746 m³ у секунди. 

Генерална карактеристика скоро свих бујичних водотока на подручју Београда јесте 
врло велика неуређеност и катастрофално еколошко стање. Оваква, веома неповољна 
ситуација проузрокована је интеракцијом природних и антропогених фактора. 
Природни фактори се углавном манифестују бујањем вегетације у кориту и на обалама 
водотока, као и ефектима проласка таласа великих вода. Поломљено дрвеће и грање, 
које се проноси у челу таласа великих вода, задржава се на постојећој вегетацији 
у речном кориту. Тиме се стварају природне баријере, које у великој мери смањују 
пропусни капацитет корита.

Утицај антропогених фактора на стање уређености бујичних водотока на подручју 
Београда манифестује се на два начина – пасивна и активна. Пасиван антропогени утицај 
се односи на одсуство било каквих мера и радова за отклањање негативних ефеката 
природних процеса. Не врши се никакво чишћење, уклањање или проређивање 
вегетације у речном кориту и на обалама. После проласка таласа великих вода, не 
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предузимају се мере за уклањање створених баријера у речном кориту. Другим речима, 
ништа се не чини у циљу побољшања услова пропуштања великих вода и смањења 
ризика од поплава.

Дивља депонија отпада у току Топчидерске реке у насељу Рипањ

Дивља депонија и зарасло корито у току Каљавог потока
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Један од најважнијих, а недовољно примењених решења за заустављање бујичних 
поплавних таласа је изградња ретензија. Проблем ретензирања поплавних таласа 
је решаван изградњом акумулација, (у Београду изграђене три) које су намењене и 
за спорт и рекреацију. Самим тим је изградња изискивала много веће трошкове, јер 
акумулације захтевају стално заузеће површине земљишта и трошкове експропријације. 
Због нејасноће планских докумената акумулације су називане ретензијама и обрнуто. 
Једина могућа сличност ретензија са акумулацијама је објекат бране и прелива за 
велику воду. Ретензија једино привремено задржава поплавни талас. Иначе, у Београду 
постоји 196 бујичних водотокова.

Одржавање објеката за одбрану од поплава за воде I реда на територији града Београда 
у финансира Републичка дирекција за воде (Дунав, Сава, Колубара, Барајевска река, 
Бела река, Бељаница, Велики Луг, Вукодраж, Дубоки поток, Лукавица, Паригуз, Пештан, 
Раља, Тамнава, Топчидерска река, Турија, канал Нова Галовица), док одржавање осталих 
бујичних водотокова финансира локална самоуправа.

Управа града Београда је финансирала одржавање делова Миријевског потока, Каљавог 
потока, Болечке реке, Мокролушког потока, бране Жарково, Колубаре код Пољанског 
моста, чишћење обала и приобаља, Грочице; одржавање улива Каљавог потока, 
Железничке реке, Мокролушког потока, као и колектора код Куле Небојше; санацију 
обалоутврде у Земуну; регулацију 250 m потока Мостирина; регулацију 330 m Каљавог 
потока итд.

Одржавање мелиорационих канала и црпних станица финансира Републички дирекција 
за воде.

ЈВП „Београдводе” се брину и о одржавању три бране на територији града Београда: 
„Ресник” (на потоку Паригуз, притоци Точидерске реке), „Бела река” (на Белој реци, 
притоци Топчидерске реке) и „Дубоки поток” (на Дубоком потоку, притоци Барајевске 
реке) – финансира Републичка дирекција за воде.

Активности ЈВП „Београдводе” у 2016. години:

Р.бр. Опис радова Општина

 
Санациони радови на објектима за одбрану од поплава које су 

ЈВП "Београдводе" радиле у 2016. години, финансирани од стране 
Канцеларијe за управљање јавним улагањима

Општина 

 1 .    Водоток Чиковац, сектор С.3. број објекта С.3.5.2. општина Обреновац  " 
Левообални насип уз поток Чиковац (од km 1+217,50 до km 1+290,00) " Обреновац

 2 .

   Водоток Топчидерска река, сектор С.3. број објекта С.3.1.3. општина 
Раковица "Десна обала Топчидерске реке од km 3+469 до km 3+490"  
   Водоток Топчидерска река, сектор С.3. број објекта С.3.1.6. општина 
Раковица "Лева обала Топчидерске реке од km 3+421 до km 3+490"

Раковица
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 3 .

   Водоток Колубара, сектор С.3. број објекта С.3.5.2. општина Обреновац 
"Колубара од km 11+190 до km 12+710" 
   Водоток  Тамнава, сектор С.3. број објекта С.3.5.3. општина Обреновац 
"Тамнава од km 0+000 до km 12+890  и Јошевици од km 0+000 до km 
0+725" 
   Водоток  Трстеница, сектор С.3. број објекта С.3.5.3. општина 
Обреновац "Трстеница од km 0+000 до km 2+650"

Обреновац

 4 .

   Водоток Турија, сектор С.3. број објекта С.3.6.1. општина Лазаревац 
"Десни насип Турије од km 0+870 до km 0+900" 
    Санациони радови на Реци Колубари 13 локација (2+600; 2+700;1+600; 
2+200; 2+600; 7+100; 7+200; 8+020; 8+250; 8+400; 8+500; 9+600 и 9+850) 
   Водоток Пештан, сектор С.3. број објекта С.3.9.3. општина Лазаревац 
"Деснообални насип реке Пештан од km 0+100 до km 0+120" 
   Водоток Пештан, сектор С.3. број објекта С.3.10.1. општина Лазаревац 
"Левообални насип реке Пештан од km 0+250 до km 0+410" 
   Водоток Пештан, сектор С.3. број објекта С.3.9.3. општина Лазаревац 
"Деснообални насип реке Пештан од km 0+580 до km 0+800" 
   Водоток  Лукавица, сектор С.3. број објекта С.3.10.3. општина Лазаревац 
"Деснообални насип реке Лукавице (130m)" 
   Водоток  Лукавица, сектор С.3. број објекта С.3.10.5. општина Лазаревац  
"Левообални насип реке Лукавице (120m)"

Лазаревац

 Р.бр. Радови које је финансирала Дирекција за развој и изградњу Градске 
општине Барајево у 2016. години  Општина

 5 .
I и II - фаза радова на регулисаном  водотоку и форланду са уређењем 
шеталишта и бициклистичке стазе од 8+364  до 8+700 на објекту 
Барајевске реке кроз насеље Барајево

Барајево

 6 . II - фаза радова на изградњи моста преко Барајевске реке (код Цркве) Барајево

 7 . Уређење десне обале акумулације Дубоки поток са изградњом водовода 
и канализације, на територији Градске општина Барајево Барајево

 Р.бр. Радови одржавања које је финансирао Град Београд - Секретаријат 
за привреду у 2016. години Општина 

 8 . Изливна грађевина и колектор код Куле Небојше Стари Град

 9 . Регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250 Палилула

 10 . Регулисано корито реке Болечице од km 2+314 до km 6+758 и од km 
10+520 до km 12+402 Гроцка

 11 . Регулисано корито потока Жежњичина од km 0+000 до km 2+730 Вождовац
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 12 . Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине од km 
0+000 до km 1+300 Вождовац

 13 . Регулисано корито "Школског канала" у Винчи Гроцка

 14 .
Регулисано корито Мокролушког потока, од km 6+580 до km 7+255, са 
регулационим грађевинама - уливним објектима код гараже ГСБ на km 
6+580 и насеља "Маринкова бар " на km 4+570

Звездара

 15 . Регулисано корито Каљавог потока од km 1+040 до km 1+740 и од km 
2+020 до km 2+820 редовно одржавање

Раковица, 
Вождовац

 16 . Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са 
ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито) Раковица

 17 . Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 
0+000 до km 0+040 Раковица

 18 . Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km 
11+540 у Реснику, од km 0+000 до km 0+121 Раковица

 19 . Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора 
од km 0+000 до km 0+300 Чукарица

 20 . Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник - 
Саваод  од km 0+000 до km 0+906 Чукарица

 21 . Уливна грађевина Железничке реке у колектор "Железник-Сава" Чукарица

 22 . Регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 
1+712,7 Чукарица

 23 . Брана са акумулацијом "Жарково" од km 0+000 до km 0+474,3 Чукарица

 24 . Регулисано корито са потоком Степашница у Умци, од km 1+000 до km 
3+398 Чукарица

 25 . Регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228 Обреновац

 26 . Регулисано корито потока Колонија у Баричу, од km 0+000 до km 0+390 Обреновац

 27 . Регулисано корито реке Марице, од km 2+385 до km 5+066 Обреновац

 28 . Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+425 Сопот

 29 . Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток од km 
0+000 до km 0+330 Сопот

 30 . Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до 
km 1+850 Гроцка

 31 . Редовно одржавање Кијевског потока Раковица

 32 . Одржавање обала и приобаља, чишћење муља и одржавање 
обалоутврде

Нови Београд, 
Земун, 

Савски венац, 
Стари Град, 
Палилула, 
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 33 . Биотехнички радови на каналу Каловита у Крњачи Подручје Града 
Београда

 34 .
Хербицидисање - (Болечка река, поток Жежњичина, корито Безименог 
потока притоке Жежњичине, Мокролушки поток, Грочанска река, Дунав - 
Земунски кеј и Каљави поток)

Подручје Града 
Београда

 35 . Пројектовање Подручје Града 
Београда

 36 . Уређење Кумодрашког потока у зони насеља Степа Степановић до улива 
у колектор БВК

Подручје Града 
Београда

 37 . Надвишење д.о. Савског и Колубарског насипау зони фабрике "MEI-TA" у  
дужини од 800 m Обреновац

 38 . Уређење канала у зони Виноградске улице, КО Бежанија, општина Нови 
Београд

Подручје Града 
Београда

 39 . Хитне интервенције и манифестације:

Подручје Града 
Београда

  АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МОБИЛНЕ ПУМПЕ НА ЦРПЉЕЊУ ВОДЕ, ОДРЖАВАЊУ НИВОА 
ВОДЕ У САБИРНОЈ ШАХТИ КАО И СПРЕЧАВАЊЕ ПЛАВЉЕЊА НАСЕЉА ТАРОЛИТ 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА САНАЦИЈИ ЖАБЉЕГ ПОКЛОПЦА НА САБИРНОЈ ШАХТИ У 
НАСЕЉА ТАРОЛИТ

 
АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ДОСТАВЉАЊУ ПЕСКА "PRINTING CENTAR JOVŠIĆ" У 
РАКОВИЦИ, РАДИ ПУЊЕЊА ЏАКОВА У ЗОНИ ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ (10.03.2016.год.)

 

АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УКЛАЊАЊУ ЗАПРЕЧЕНОГ СТАБЛА У 
ВОДОТОКУ ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ (НЕРЕГУЛИСАНИ ДЕО) У НАСЕЉУ РИПАЊ - 500 МЕТАРА 
УЗВОДНО ОД УЛИВА БЕЛЕ РЕКЕ

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ НАПЛАВИНА У ВОДОТОКУ 
ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ ОД km 8+400 ДО km 9+470, РАДИ ОТВАРАЊА ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА

 

АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА  УКЛАЊАЊУ УРУШЕНОГ И ЗАПРЕЧЕНОГ 
МОСТА У КОРИТУ КАЉАВОГ ПОТОКА НА km 2+200, РАДИ ОТВАРАЊА ПРОТИЦАЈНОГ 
ПРОФИЛА

 

АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА РУЧНОМ ЧИШЋЕЊУ УЛИВА У КОЛЕКТОР КНЕЖЕВАЧКОГ 
ПОТОКА И КРЧЕЊЕ ШИБЉА ИЗ КОРИТА ВОДОТОКА, РАДИ ОТВАРАЊА ПРОТИЦАЈНОГ 
ПРОФИЛА

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УКАЊАЊУ БЕТОНСКОГ ШУТА ИЗ КОРИТА 
КИЈЕВСКОГ ПОТОКА СА ОДВОЗМ НА ДЕПОНИЈУ, РАДИ ОТВАРАЊА ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ЧИШЋЕЊУ ПРОПУСТА НА КАЉАВОМ 
ПОТОКУ НА КМ 2+150, РАДИ ОТВАРАЊА ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА КРЧЕЊУ ШИБЉА И БИЉНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ НА МАНАСТИРСКОМ 
ПОТОКУ, РАДИ ОТВАРАЊА ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА 

 
АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА РАЗБИЈАЊУ БЕТОНСКЕ ПРЕГРАДЕ У КОРИТУ 
ТОПЧИДЕРСКЕ РЕКЕ У РИПЊУ, РАДИ ОТВАРАЊА ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УГРАДЊИ ЏАКОВА СА ПЕСКОМ НА 
РАКОВИЧКОМ ПОТОКУ УЗВОДНО ОД МАНАСТИРА У УЛ. ПАТРИЈАРХА ДИМИТРИЈА

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УТОВАРУ И ТРАНСПОРТУ ОЦЕЂЕНОГ 
МАТЕРИЈАЛА ИЗВАЂЕНОГ ИЗ КОРИТА РАКОВИЧКОГ ПОТОКА 
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39 .  АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УТОВАРУ И ТРАНСПОРТУ ОЦЕЂЕНОГ 
МАТЕРИЈАЛА ИЗВАЂЕНОГ ИЗ КОРИТА РАКОВИЧКОГ ПОТОКА 

Подручје Града 
Београда

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА УКЛАЊАЊУ МЕТАЛНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (ШИНЕ) ОД РАЗБИЈЕНЕ 
БЕТОНСКЕ ПРЕГРАДЕ НА ТОПЧИДЕРСКОЈ РЕЦИ 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УКАЊАЊУ ЗАПРЕЧЕНОГ КОМУНАЛНОГ 
ОТПАДА НА РАКОВИЧКОМ ПОТОКУ ОД km 2+400 ДО km 2+500, СА ОДВОЗОМ НА ДЕПОНИЈУ 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УКЛАЊАЊУ ШУТА ОД РАЗБИЈЕНЕ БЕТОНСКЕ 
ПРЕГРАДЕ НА ТОПЧИДЕРСКОЈ РЕЦИ У РИПЊУ, СА ОДВОЗОМ НА ДЕПОНИЈУ 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА КНЕЖЕВАЧКОМ ПОТОКУ, РАДИ ОТВАРАЊА 
ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА 

 

АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ОСТРУЖНИЧКОЈ РЕЦИ, РАДИ ОТВАРАЊА 
ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА И ИЗРАДА НАСИПА У ЗОНИ УЛИЦЕ ЉУБЕ РАНКОВИЋА 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ПОТОКУ ПАЛАНКА - НЕРЕГУЛИСАНИ ДЕО, 
РАДИ ОТВАРАЊА ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА 

  АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА БРАНИ У ЖАРКОВУ 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ВАНРЕДНОМ ЧИШЋЕЊУ ТЕРАСА НА 
БЕОГРАДСКОЈ ПРОМЕНАДИ - БЕОГРАД НА ВОДИ 

 

РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ И УРЕЂЕЊУ КАНАЛА ОВЧА, У БЛИЗИНИ НАСЕЉА ЗА СОЦИЈАЛНО 
СТАНОВАЊЕ КАНАЛ 4-85, km 0+000 - 1+520; КАНАЛ 4-87, km 0+000 - 1+045 И КАНАЛ СЕБЕШ, 
km 0+000 - 1+350

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА КАЛУЂЕРИЧКОМ ПОТОКУ, РАДИ ОТВАРАЊА 
ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА КАНАЛУ СТРУГАРА, ИЗМУЉЕЊЕ РАДИ 
ОТВАРАЊА ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ПОТОКУ ВРБОВИЦА ОД km 0+000 ДО km 
0+850 И ОД km 1+100 ДО km 1+450, РАДИ ОТВАРАЊА ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА 

 
ХИТНА ИНТЕРВЕНЦИЈА - РАДОВИ НА ЧИШЋЕЊУ УЛИВА ПОТОКА КОЛОНИЈА У МИСЛОЂИН - 
БАРИЧ

  ХИТНА ИНТЕРВЕНЦИЈА - РЕКОНСТРУКЦИЈА ЧЕЛИЧНИХ РЕШЕТКИ НА БРАНИ ЖАРКОВО

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА САНАЦИЈИ ОШТЕЋЕНЕ ОБАЛОУТВРДЕ НА 
ЗЕМУНСКОМ КЕЈУ У ЗОНИ РЕСТОРАНА "ВЕНЕЦИЈА" 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ДЕМОНТАЖИ ОШТЕЋЕНИХ ЧЕЛИЧНИХ 
РЕШЕТКИ НА УЗВОДНОМ ТАЛОЖНИКУ ЖАРКОВАЧКЕ БРАНЕ 

 

АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УКЛАЊАЊУ ГРАЊА И КОМУНАЛНОГ 
ОТПАДА НА КАЉАВОМ ПОТОКУ ОД km 2+020 ДО km 2+820, РАДИ ОТВАРАЊА 
ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УКЛАЊАЊУ ГРАЊА И СЕЧА ПОЛОМЉЕНИХ 
СТАБАЛА НА УШЋУ РЕКЕ САВЕ У РЕКУ ДУНАВ, У ЗОНИ СПЛАВА "ЛЕОНАРДО" 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА ОТВАРАЊУ ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА УЗВОДНО И НИЗВОДНО 
ОД ПРОПУСТА У УЛИЦИ ЈНА БР. 33 У НАСЕЉУ ЗАКЛОПАЧА, ГО ГРОЦКА 

 

АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА ПРОФИЛИСАЊУ ПОСТОЈЕЋИХ КАНАЛА РАДИ ОТВАРАЊУ 
ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА У УЛИЦАМА 13.ОКТОБРА, КАРАЂОРЂЕВОЈ, ЂУРЕ ДАНИЧИЋА, 
ЖЕЛЕЗНИЧКОЈ, МИЛАНА ВУКОВИЋА У НАСЕЉУ УМКА, ГО ЧУКАРИЦА

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ У ЗОНИ БЕОГРАДСКЕ ТВРЂАВЕ "КАЛЕМЕГДАН" 
НА ИСКОПУ КАНАЛА 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА РЕЦИ САВИ У ЗОНИ БЕОГРАДСКОГ САЈМА НА ИНТЕРВЕНТНОМ 
ЧИШЋЕЊУ ПРИОБАЉА
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39 .   АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА РЕЦИ САВИ У ЗОНИ ИСПРЕД ПОНТОНА 
РЕЧНЕ ПОЛИЦИЈЕ И САВСКЕ ПРОМЕНАДЕ НА ИНТЕРВЕНТНОМ ЧИШЋЕЊУ РЕЧНОГ НАНОСА 
ПО НАЛОГУ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРИВРЕДУ 

Подручје Града 
Београда

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА РЕЦИ САВИ У ЗОНИ ОД БРАНКОВОГ МОСТА ДО ГАЗЕЛЕ НА 
ИНТЕРВЕНТНОМ УКЛАЊАЊУ ВЕГЕТАЦИЈЕ ЧИШЋЕЊУ И ПРАЊУ ОБЛОГЕ 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА НА БОЖДАРЕВАЧКОМ ПОТОКУ НА ОТВАРАЊУ ПРОТИЦАЈНОГ 
ПРОФИЛА УКЛАЊАЊУ СТАБАЛА  И ШИБЉА 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ИЗМУЉЕЊУ КАНАЛ БАРИЧ МИСЛОЂИН У 
ЗОНИ УЛИВА ПОТОКА КОЛОНИЈА 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ИЗМУЉЕЊУ СИБНИЧКОГ ПОТОКА У 
МИРОСАЉЦИМА 

  АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ИЗМУЉЕЊУ ПОТОКА СТЕПАШНИЦА - УМКА 

  АНГАЖОВАЊЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ИЗМУЉЕЊУ БАРАЈЕВСКЕ РЕКЕ 

 
ХИТНА ИНТЕРВЕНЦИЈА - СЕЧЕЊЕ ДРВНЕ МАСЕ И ШИБЉА У ЗОНИ УЛИЦЕ МИТРА БАКИЋА У 
РАКОВИЦИ 

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА ИЗРАДИ ПЕШАЧКОГ МОСТА НА  
ТОПЧИДЕРСКОЈ РЕЦИ У РИПЊУ

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УКЛАЊАЊУ ГРАЊА И КОМУНАЛНОГ 
ОТПАДА НА ПОЉАНСКОМ МОСТУ, РАДИ ОТВАРАЊА ПРОТИЦАЈНОГ ПРОФИЛА  

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ НА УКЛАЊАЊУ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА 
КАНАЛУ КАЛОВИТА У КРЊАЧИ  

 
АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ У УЛИЦИ МИЛОРАДА ЈОВАНОВИЋА, ПУТНИ 
ПРОПУСТ ПОТОКА ПАРИПОВАЦ  

 Р.бр. Радови изведени према Програму управљања водама у 2016. 
години финансирани од стране Републичке диракција за воде Општина 

 40 .
Редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних 
објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока 
Сектори: С.3., Д.4., Д.5., Д.6., С.1. и М.4.

Подручје Града 
Београда

 41 .

Редовно одржавање објеката за одводњавање  
Мелиорациона подручја: "БЕОГРАД ДУНАВ 2" (ХМС БГ Д2 1.); "БЕОГРАД 
САВА 2" (ХМС БГ С2 1. - БГ С2 15.); "БЕОГРАД МОРАВА" (ХМС БГ М 1. - БГ М 3.); 
"БЕОГРАД САВА 1" (ХМС БГ С1 1. - БГ С1 5.); "БЕОГРАД ДУНАВ 1" (ХМС БГ Д1 1.)

Подручје Града 
Београда

Р.бр. 
Радови на експлатацији и одржавању дренажних система и црпних 

станица на десеној обали Саве у 2016. години финансирани од 
стране Републичке диракција за воде

 Општина

 42 . Текуће и инвестиционо одржавање Ц.С. Склела, каналске мреже 
Младост и насипа Мали Макиш

Чукарица и 
Обреновац
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 Р.бр. Радови - услуге за ЈКП "Београдки водовод и канализацију" у 2016. 
години  Општина

 43 . Додатни радови на одржавању каналске мреже Велики Макиш Чукарица

  Биолошки радови које је финансирао Град Београд -  Секретаријат за 
заштиту животне средине у 2016. години  

 44 .
Реализација плана пошумљавање површина које се налазе у редовном 
систему газдовања и одржавања ЈВП "Београдводе" за 2016. годину 
(Пошумљавање приобаља - ГЈ "Дунав - Тамиш" и ГЈ "Савски форланд")

Палилула
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6.13.   КОНТРОЛА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ  
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ТЕНТ А И ТЕНТ Б

Праћење утицаја ТЕНТ А и Б на животну средину врши се интерно и од стране 
овлашћених институција. Интерну контролу врши Служба за контролу и заштиту 
животне средине ТЕНТ. 

Током 2016. године вршена су:

1. Интерна мерења:

• Квалитета приземног слоја ваздуха, имисија, у околини ТЕНТ А и Б - свакодневно

• Контрола квалитета површинских и подземних вода – један пут месечно (Сaвскa 
вoдa и кaнaл пoврaтнe рaсхлaднe вoдe кoнтрoлишу сe jeднoм нeдeљнo)

• Праћење рада ЕФ – свакодневно

2. Периодична мерења у сарадњи са овлашћеним институцијама, у складу са 
законским обавезама и то:

• Контрола квалитета отпадних вода ТЕНТ А и Б и утицај на површинске и подземне 
воде (Анахем – Београд и Градски завод за јавно здравље Београд )

• Појединачна мерења емисије штетних и опасних материја у ваздух (Рударски 
институт – Земун )

• Контрола радиоактивности у радној и животној средини (Институт за нуклеарне 
науке Винча и ИМРС „Др Драгомир Карајовић”)

•  Контрола утицаја депоније пепела и шљаке ТЕНТ А и Б на земљиште и воде 
мелиорационих канала (Заштита на раду и заштита животне средине „Београд” 
доо)

• Мерења нивоа буке у животној средини (Саобраћајни институт ЦИП)

СПРЕЧАВАЊЕ ЗАГАЂЕЊА РЕКЕ САВЕ УЉЕМ И МАЗУТОМ

Зауљене воде

Минерална уља се у ТЕ користе као регулациони флуид, флуид за подмазивање и 
флуид за хлађење. Зауљене воде настају као последица повремених и сталних цурења 
у машинској хали у току редовног рада и ремонта. Минерална уља у току цурења се 
прихватају у кадице или бурад. Просуто уље и мазут у погону се сaкупља механички и 
применом адсорпционих средстава. 
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Из базена мешавине воде и пепела (багер станице ТЕНТ А) у случају вишка воде – 
прелива који је повезан са атмосферском канализацијом, која се испушта у повратни 
тунел расхладне воде, може доћи до загађења уљима, мазутом и шљаком.

У циљу спречавања загађења вода уљем и мазутом, предузимају се превентивне и 
санационе мере заштите. 

У току 2016. године на ТЕНТ А изграђено је постројење за пречишћавање зауљених 
отпадних вода (U1) које прихвата све потенцијално зауљене воде: из машинске хале, из 
депоа локомотива, складишта уља и мазива, сабирних јама трафо поља и предтретиране 
замазућене отпадне воде. Пречишћене зауљене воде се испуштају у стари дренажни 
канал око депоније пепела.

На ТЕНТ Б у току 2015. године је урађен Главни пројекат изградње постројења за 
пречишћавање отпадних вода. Извођач је конзорцијум KRАLOVОPOLSKA RIA (Чешка 
Република)и LAD GROUP (Србија). Током 2016. године на пројекту није урађено ништа, 
пројекат је у застоју, због немогућности извођача да га доврши.

СПРЕЧАВАЊЕ ЕОЛСКЕ ЕРОЗИЈЕ ПЕПЕЛА СА ДЕПОНИЈА

У циљу смањења негативног утицаја депоније пепела и шљаке на загађење ваздуха 
честицама пепела које настаје еолском ерозијом пепела, током 2016. године спровођене 
су редовне мере заштите:

ТЕНТ А

1. У току 2016. године величина воденог огледала на касети II је била од 50% до 5% на 
крају године, због преласка на касету III. На касети II уграђено је 78 топова и 155 прскача.

2. У касети III водено огледало је износило максимално 5% на крају 2016. године, јер се 
на њу прешло 14.12.2016. На касети III уграђено је 75 топова и 150 прскача у 2016.години.

3. У оквиру редовних послова биолошке рекултивације у пролећном и јесењем периоду 
2016. године урађено је:

У пролећном сетвеном року 2016.године

1.	 садња 50 000 резница тамарикса на новоизграђеним насипима и као допуна 
постојећег засада касете II на спољашњим косинама;

2.	 прихрана траве посејане у јесен 2015.године на 2ha насипа депоније пепела, 
минералним ђубривом КАН у норми 300kg/ha;

3.	 прихрана 2770 садница посађених у јесен 2015.године на ободним насипима 
касете II;

4.	 сетва траве на укупно 7,7ha насипа касете II и III од чега 4,70ha нових и 3,00ha 
поправка оштећених површина;

5.	 прихрана траве на насипима засејаним у пролеће 2016.године 7,7ha и 3,3ha.
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У јесењем сетвеном року 2016.године

1. сетва траве на 7,9hа насипа касете II и III, од чега 4,75ha нових и 3,15ha поправка 
оштећених површина;

2. посађено је 2000 саднице багрема и сибирског бреста, на косинама нових 
ободних насипа касете II и III.

TEНT Б

1. Водено огледало у касети II у 2016.години одржавано је на 60-70% укупне 
површине касете II. То је податак који је Рударски институт званично давао у 
својим месечним извештајима о окултацији депоније.

2. Систем за квашење у касети II чине 133 високолитражна прскача (топа) који квасе 
суве плаже у касети II, а то је површина од насипа до језера (воденог огледала). 
Систем за квашење чине и 133 малолитражна прскача који служе за квашење 
насипа. Овај укупан број топова и прскача покрива око 40% укупне површине 
касете II. Остали део до 100% покрива водено огледало (језеро).

У оквиру редовних послова биолошке рекултивације у 2016. године урађено је:

У пролећном сетвеном року 2016.године

1. садња 50 000 резница тамарикса на спољашњим косинама насипа касете II, 
18 000 комада и у раваном делу касете I, 32 000 комада;

2. прихрана траве посејане у јесен 2015.године на 10,5 ha насипа депоније пепела, 
минералним ђубривом КАН у норми 300kg/ha;

3. прихрана 2000 садница посађених у јесен 2015.године на ободним насипима 
касете II;

4. сетва траве на укупно 1,5ha оштећених површина насипа касете II;

5. прихрана траве на насипима засејаним у пролеће 2016.године 1,5 ha.

У јесењем сетвеном року 2016. године:

-	 посађено је 1 000 садница дрвећа и то багрем и сибирски брест, на косинама 
ободних насипа касете II.

Послове биолошке рекултивације изводила је фирма ПРОТЕНТ, а у складу са Главним 
пројектом Рекултивације депоније пепела и шљаке ЈП ТЕ „Никола Тесла” А и Б.



234

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

КОНТРОЛА УТИЦАЈА ДЕПОНИЈЕ ПЕПЕЛА И ШЉАКЕ ТЕНТ А И Б НА ЗЕМЉИШТЕ И 
ВОДЕ МЕЛИОРАЦИОНИХ КАНАЛА У 2016. ГОДИНИ

С обзиром на кључни значај земљишта и воде као компоненти агро-екосистема, као и 
утицаја истих на ланац исхране, извршена је контрола плодности земљишта и садржаја 
укупних и приступачних облика тешких метала и потенцијално штетних елемената 
у земљишту, као и контрола хемијског састава и квалитета воде у мелиоративним 
каналима у околини проучених термоелектрана са аспекта одређивања степена утицаја 
депонија пепела и шљаке на околно земљиште и воде. При томе су узети у обзир сви 
потенцијални извори загађивања и релевантни параметри везани за њих. 

У 2016. години испитивање утицаја депоније пепела на квалитета земљишта у околини 
ТЕНТ А вршено је од стране Заштита на раду и заштита животне средине „Београд” доо.

Мерење је вршено 2 пута у току 2016. године, у вегетационом периоду и ван 
вегетационом периоду.

Ради лакшег праћења и компарације резултата, прихваћена је подела на зоне једног од 
претходних обрађивача, „Института за земљиште”, који је анализирао ове параметре 
за ТЕНТ А и ТЕНТ Б, као и мапирана места и њихово сврставање у предложене зоне. 

Укупно је одређено четри зоне узорковања (три зоне утицаја и једна контролна зона) 
и то: 

Зона 1 – до једног километра удаљености узетих узорака од депоније, 

Зона 2 – од један до три километра удаљености узетих узорака од депоније, 

Зона 3 – од три до пет километра удаљености узетих узорака од депоније, и 

Зона 4 - представља контролу која је узета на раздаљини већој од пет километра  
удаљености од депоније.

Квалитет земљишта и оцена стања посматрају се у односу на максимално дозвољене 
концентрације (МДК) у земљишту прописане Правилником о дозвољеним количинама 
опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог 
испитивања („Службени гласник РС”, број 23/94) и граничне и ремедијационе вредности 
концентрација опасних и штетних материја прописане Уредбом о програму системског 
праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта 
и методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС”, број 
88/2010).

У околини депоније пепела узети су узорци вода из мелиорационих канала. Састав и 
квалитет вода у каналима се посматра у односу на максимално дозвољене концентрације 
(МДК) у водама за наводњавање прописане Правилником о дозвољеним количинама 
опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог 
испитивања („Службени гласник РС”, број 23/94).
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КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

На квалитет ваздуха поред емисије загађујућих материја из извора загађивања, велики 
утицај имају метеоролошки параметри. Низак ваздушни притисак, велика влажност 
ваздуха, појаве магле и температурних инверзија смањују распростирање димних 
гасова у вертикалном и хоризонталном правцу, па се загађујуће материје задржавају у 
приземном слоју, у близини извора загађивања.

У оквиру праћења квалитета амбијенталног ваздуха у околини ТЕНТ А и ТЕНТ Б до 
2013. године, вршено је мерење концетрације укупних таложних материја (УТМ) и 
сумпордиоксида (SО2), интерно и преко овлашћених лабораторија. Након 2013. године 
су вршена само интерна мерења, од стране лабораторије Службе за контролу и 
заштиту животне средине. Концентрација УТМ је праћена на 18 мерних места, док је 
концентрација SО2 и чађи праћена на 4 мерна места на различитим растојањима од 
ТЕНТ А и Б. Услед повремених кварова на узорковачима ваздуха, током 2016. године, 
расположивост података за SО2 и чађ је 87,8%. 

Резултати мерења концентрације укупних таложних материја, УТМ и SO2

Добијени резултати су упоређивани са прописаним максимално дозвољеним 
вредностима (МДВ) за УТМ према Уредби о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10 и 63/13), која за средњу 
месечну вредност износи 450 mg/m2/дан, а за средњу годишњу вредност, 200 mg/m2/дан.

Анализом добијених резултата утврђено је да:

1. Просечне месечне вредности:

• 0,94% укупних података прелази МДВ за просечну месечну вредност,

• проценат података који прелази МДВ за просечну месечну вредност на 
мерним местима:

− у кругу депоније ТЕНТ Б износи 2,94%.

− у околини ТЕНТ Б износи 1,67%,

• на мерним местима у околини ТЕНТ А, кругу депоније ТЕНТ А, околини 
Обреновца и Владимирцима није било прекорачења МДВ

2. Просечне годишње вредности: 

• 11,11% средњих годишњих вредности по мерним местима прелази МДВ.

Анализом резултата за концентрацију SО2 у 2016. години утврђено је:

Упоређивањем укупно добијених резултата средњих дневних вредности за 
концентрацију SО2 са ГВ, 125 µg/m3, закључује се да је:

− 100% резултата у испод ГВ, при чему је, 

− 100% резултата мање од 50,0µg/m3, тј. налази се у оквиру класе квалитета 
ваздуха „одличан”.
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Дугогодишња мерења концентрације SО2 у околини ТЕНТ А и ТЕНТ Б су показала да 
утицај ТЕНТ А и ТЕНТ Б у погледу SО2 нема локални значај.

Сви добијени резултати су упоређивани са прописаном граничном вредности (ГВ) 
средње дневне концентрације за SО2, која према  Уредби о условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, број 11/10, 75/10 и 63/13) износи 
125µg/m3.

Анализом резултата за концентрацију чађи у 2016. години утврђено је:

Упоређивањем укупно добијених резултата средњих дневних вредности за 
концентрацију чађи са максималном дозвољеном вредности (МДВ), која према Уредби 
о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, број 
11/10, 75/10 и 63/13) износи 50 µg/m3, закључује се:

− 97,67% резултата је испод МДВ

− 95,95% резултата је у класи квалитета ваздуха „одличан”

− прекорачења МДВ забележена су на сва четири мерна места, а од тога:

а) на мерном месту бр. 6 (Ројковац) шест прекорачења у новембру и једно у 
децембру,

б) на мерном месту бр. 9 (разводно постројење) седам прекорачења у 
новембру,

в) на мерном месту бр. 8 (Радио станица у Звечкој) четрнаест прекорачења у 
новембру и

г) на мерном месту бр. 11 (Грабовац) једно прекорачење у септембру и једно 
у новембру.

На основу дугогодишњег праћења квалитета ваздуха у околини ТЕНТ А и Б закључује се:

1. Честично загађење има локални значај, последица је углавном еолске ерозије 
околног земљишта и пепела са депонија ТЕНТ А и ТЕНТ Б. 

2. Проблем честичног загађења најчешће је изражен у прелазном периоду (прелазак 
са једне на другу активну касету) и при сувом времену праћеном јаким ветровима, 
када долази до појаве епизодних загађења. 

3. Дат је приоритет решавању проблема честичног загађења ваздуха 

КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДА

У складу са законским обавезама обављена је периодична контрола површинских 
и подземних вода ТЕНТ А и Б. У 2016. години контрола вода је вршена од стране 
лабораторије АНАХЕМ-Београд и Градског завода за јавно здравље Београд. 
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Расхладна вода и атмосферска канализација

Поред технолошке воде, која се користи у систему вода-пара, највећа је потрошња 
техничке воде, која се захвата из реке Саве, по подацима за 2016. годину 1.928.891 x 
103m3. 

ТЕНТ А и ТЕНТ Б имају отворен систем хлађења, савска вода се користи за хлађење 
у кондезаторима после чега се повратним тунелом испушта у реку Саву. Мали део 
водозахвата, 2,4% се одузима за потребе хидрауличког транспорта пепела и шљаке. 
После хлађења ова вода се преко канала повратне расхладне воде испушта у реку Саву. 
Ове воде су термички оптерећене:

ТЕНТ А - Према мерењима у 2016. години температура у каналу расхладне воде се 
повећава у просеку за око 7,5ºC, а повећање температуре реке Саве на профилима 
узводно и низводно је у просеку за 0,8ºC (максимално за 2,4ºC). 

ТЕНТ Б - Према мерењима у 2016. години температура у каналу расхладне воде се 
повећава у просеку за око 8ºC. а повећање температуре реке Саве на профилима 
узводно и низводно је у просеку за 0.5ºC(максимално за 1,4ºC).

Отпадне воде

Санитарне отпадне воде

ТЕНТ А 

Санитарне отпадне воде се пречишћавају биолошким поступком, активним муљем при 
аеробним условима у постројењу BIODISK.

У септембру 2015. у склопу радова на изградњи постројења за пречишћавање отпадних 
вода на излазу из Биодиска уграђена је UV лампа чиме се обезбеђује бактериолошка 
исправност испуштене воде.

ТЕНТ Б

Пречишћавање санитарних отпадних вода се врши у аеробним условима у уређају 
PUTOX. После пречишћавања воде се испуштају у ободни канал који се налази поред 
барака инвестиција, одакле се воде испуштају у реку Саву. Постоје два уређаја и то: 

• PUTOX I се налази на плацу где је водонична станица и технички гасови, и у њему 
се пречишћавају отпадне воде из круга ТЕНТ Б и ресторана (из кога се претходно 
одстрањују уља и масти у сепаратору).

• PUTOX II се налази на плацу иза депоније угља и у њему се пречишћавају 
санитарне отпадне воде из радничког насеља (бараке).
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Киселе и алкалне отпадне воде из хемијске припреме воде

Киселе и алкалне отпадне воде из хемијске припреме воде настају дисконтинуално, при 
регенерацији јонских измењивача, у погону за производњу деминерализоване воде

Сакупљају се у неутрализациони базен, а евакуишу се без претходне неутрализације 
(само се врши неутрализација мешањем базних и киселих вода) у базене мешавине 
пепела и воде. Воде су алкалне или базне са високим садржајем соли, испуштају се 
дисконтинуално и њихов удео је мали у односу на укупну количину воде у багер станици. 
Удео отпадних вода из ХПВ-а у односу на суспензију воде и пепела је око 5% на ТЕНТ А.

На ТЕНТ Б удео отпадних вода из ХПВ-а у удносу на укупну воду која се транспортује на 
депонију је око 0,32%.

Суспензија пепела и воде

Суспензија воде и пепела се из базена мешавине хидрауличким путем транспортује на 
депонију пепела где се врши механичко таложење пепела. Дренажне воде се преко канала 
испуштају у Саву у ТЕНТ А, а у ТЕНТ Б од 2009. године је изведен систем рециркулације 
отпадних вода на самој депонији, тако да се преливне и дренажне воде више не испуштају 
у поток Вукићевица.

Преливне и дренажне воде са депоније пепела

ТЕНТ А

Суспензија воде и пепела се из базенa мешавине хидрауличким путем транспортује 
на депонију пепела на активну касету (касета III), где се врши механичко таложење 
пепела. Дренажне воде се преко старог и новог дренажног канала испуштају у реку 
Саву. У базене мешавине може доспети мазут са отпадним водама дренажних јама 
догревних станица мазута и са шљаком приликом стартовања котла, у случају квара 
на горионицима мазута. Преливне oтпадне воде са депоније пепела се преко преливног 
стуба директно испуштају у реку Саву.

ТЕНТ Б

Пепео се из багер станице пнеуматским путем транспортује до силоса, где се меша са 
водом у односу 1:1 и одатле се врши хидраулички транспорт на активну касету депоније 
пепела (касета II) где се врши механичко таложење пепела, а преливне и дренажне 
воде са депоније пепела рециркулишу из ободног канала у активну касету са циљем 
одржавања језера на жељеном нивоу и у летњем периоду се користе за квашење 
депоније системом вештачке кише.

На основу мерења које је на депонији пепела 1994. године обавио Институт за 
водопривреду „Јарослав Черни”, утврђено је да је на ТЕНТ А удео преливних вода 20-
25%, дренажних вода 75-80%.
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Систем дренажних бунара 

Око депоније је урађено на ТЕНТ А 60, на ТЕНТ Б 30 цевастих бунара (у функцији је током 
2016. било 20, односно око 25) да би се створила хидраулична баријера и тако заштитиле 
подземне воде у околини депоније од хемијског утицаја пепела. Друга намена је да се 
одржава довољно низак ниво подземне воде око депоније да би се спречило повећање 
нивоа подземних вода - забаривање у залеђу депоније (пољопривредне површине). 
Дренажне воде се преко дренажних канала коначно одводе у реку Саву. Будући да се 
извориште за снабдевање водом за пиће града Београда налази низводно од TEHT A, 
питање испуштања воде са депоније је од посебне важности. 

Загађење подземних и површинских вода 

Праћење квалитета површинских и подземних вода се врши редовно, почевши од 1983. 
године. Веома је битно нагласити да је у ТЕНТ Б урађено снимање такозваног затеченог 
стања „нултог стања” квалитета подземних вода, пре почетка експлоатације депоније 
пепела. Подаци о квалитету подземних вода су од изузетне важности за даље праћење 
и оцену утицаја депоније пепела и нове технологије транспорта пепела и шљаке на 
квалитет подземних вода у наредном периоду.

Квалитет воде за пиће је прописан Правилником о хигијенској исправности воде за пиће 
(„Службени лист СРЈ” број 42/98 и 44/99) а водоток Правилником о опасним материјама 
у водама („Службени лист СРЈ”, број 31/82), а за отпадне воде Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС”, број 67/2011) .

ТЕНТ А 

У 2016. години физичко хемијска, микробиолошка и радиолошка испитивања 
површинских, подземних и отпадних вода на ТЕНТ А вршена су од стране Градског 
завода за јавно здравље Београд. На основу мерења хемијских параметара површинских 
и подземних вода може се констатовати следеће:

Површинске воде

− нема промене квалитета реке Саве низводно од ТЕНТ А у погледу релевантних 
параметара, сулфата и арсена. Концентрација сулфата у свим узорцима 
узводно и низводно од ТЕНТ А је мања од ГВ за водоток II класе, односно 
100mg/l док је измерена концентрација арсена у свим узорцима Саве такође 
испод ГВ за водоток II класе, односно 10 µg/l,

− минерална уља у реци Сави нису била присутна ни у једном узорку низводно, 
као ни узводно од ТЕНТ А.

За случај изливања уља и мазута у Саву, раније је постављена заштитна пливајућа завеса 
на Сави, низводно од тунела повратне расхладне воде, премда је изградњом постројења 
за пречишћавање зауљених отпадних вода та могућност практично елиминисана. 
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Присуство заштитне пливајуће завесе на Сави део је обавеза дефинисаних водном 
дозволом.

Подземне воде (пијезометри и сеоски бунари)

1. Концентрација арсена у свим пијезометрима је била испод ремедијационе 
вредности (60µg/ l), што се објашњава тиме да се арсен адсорбује на подлози-пепео 
(на депонији) и глини (земљиште). У сеоским бунарима је у већини узорака такође испод 
МДК-10µg/ l осим у једном узорку бунара 2 у Уровцима где је измерена вредност од 
52µg/l и једног узорка бунара 5 у Ратарима где је измерено 14µg/ l.

2. Концентрације сулфата у пијезометрима је променљива, а највећа је у узорцима 
пијезометара П24/а, П7-3 и Пп/5, који су најближи депонији пепела, где је измерено од 
245mg/l do 1047mg/l. Концентрација сулфата изнад МДК од 250mg/l регистрована је у 
једном узорку бунара 3 у Кртинској где је измерено 253mg/l.

3. Од параметара који прелазе ремедијациону вредност у пијезометрима је 
забележено следеће:

- повећана концентрација олова у пијезометру П18 (од 0,079 до 0,103mg/l у односу на 
рем вредност од 0,075mg/l) и једном узорку пијезометра П7а (0,138 mg/l )

- повећана концентрација кадмијума у пијезометру П18 (од 0,01 до 0,022mg/l у односу 
на рем вредност  од 0,006mg/l) и једном узорку пијезометра П6/3 (0,01 mg/l )

- повећана концентрација цинка у већини пијезометара (0,99 – 12,5mg/l у односу на 
ремедијациону вредност од 0,8mg/l)

- у узорцима пијезометра Пп-7  измерено је 5,72 – 7,35µg/l винил хлорида у односу на 
рем вредност-5µg/ l. 

Сви узорци подземних вода из сеоских бунара су били хемијски и већина бактериолошки 
неисправни. Најчешћа прекорачења МДК према Правилнику о хигијенској исправности 
воде за пиће („Службени лист СРЈ”, број: 42/98 и 44/99) односе се на следеће параметре: 
електропроводљивост, мутноћа, утрошак калијум перманганата, нитрати, манган и 
гвожђе.  

1. Мутноћа преко максимално дозвољених 5 NTU измерена је у узорцима сеоских 
бунара 1 у Уровцима и 2 у Кртинској. 

2. Електропроводљивост као последица високог садржаја растворених соли била 
је повећана изнад МДК од 1000 µS/cm  у узоцима бунара 2 у Уровцима, бунара 3 и 4 у 
Кртинској и бунара 5 у Ратарима. 

3. Концентрација мангана изнад МДК воде за пиће од 0,05 mg/l нађена је у 
узорцима бунара 1 у Кртинској и бунара 2 и 3  у Уровцима, а концентрација гвожђа 
изнад МДК од 0,3 mg/l била je повећана у узорцима сеоских бунара 1 и 2.  Концентрација 
мангана и гвожђа у преливним и дренажним водама депоније пепела је ниска, па је 
повећана концентрација ових елемената у подземним водама вероватно последица 
високе заступљености ових елемената у земљишту. 
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4. Повећана концентрација и нитрита преко МДК од 0,03mg/l регистрована је у 
бунарима 3 и 4, у Кртинској, нитрата, преко МДК од 50mg/l у бунарима 4 у Кртинској 
и 5 у Ратарима. Загађење нитратима може бити органског или неорганског порекла.

5. Неисправност у погледу повећаног утрошка KMnO4  у узорцима бунара 3 у 
Кртинској и 5 у Ратарима у прве две серије узорковања, а у друге две и у узорцима 2 у 
Уровцима и 4 у Кртинској указује на повећано присуство органских материја и такође 
се може довести у везу са бактериолошком неисправношћу.

 6. Бактериолошка неисправност вода из већине узорака сеоских бунара, резултат 
је близине септичких јама и стаја.

На основу увида у параметре који прелазе МДК, квалитет воде у сеоским бунарима 
не може се повезати са утицајем ТЕНТ А.

ТЕНТ Б

У 2016. години испитивања површинских, подземних и отпадних вода вршила је 
лабораторија „Анахем” Београд. На основу мерења хемијских параметара површинских 
и подземних вода може се констатовати следеће:

Површинске воде

• у узорцима Саве узводно и низводно од ТЕНТ Б није регистровано повећање 
концентрације релевантних параметара - сулфата и арсена. Концентрације 
сулфата у свим узорцима су испод граничне вредности према Уредби о 
граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним 
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени лист СРЈ”, 
број 50/2012), а концентрација арсена била је испод границе детекције у свим 
узорцима

• у каналу Вукићевица низводно од депоније пепела у свим узорцима примећује 
се  повећање концентрације сулфата, арсена и бора у односу на узорке узводно 
од депоније пепела и по престанку испуштања преливних и дренажних вода 
у канал. Повишена концентрација арсена може се објаснити присуством 
талога пепела на дну канала. Низводно од депоније пепела измерена је 
концентрација арсена 41 - 140 μg/l , што је више од граничне вредности од 10 
μg/l. Концентрација сулфата такође у узорцима низводно од депоније пепела 
превазилази граничну вредност од 100 mg/l. Измерене су вредности 812 - 
995mg/l. Бор је измерен у коинцентрацијама 1050 - 1670 mg/l, у односу на ГВ 
- 1000 mg/l.

• у реци Сави узводно и низводно, као  ни у отпадним водама није регистровано 
присуство минералних уља

• повећање температуре реке Саве на профилима узводно и низводно је у 
просеку за 0,5ºC максимално 1,4 ºC. 
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Подземне воде (пијезометри и сеоски бунари)

Квалитет подземних вода из пијезометара је разматран у односу на ремедијационе 
вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на 
значајну контаминацију подземних вода, према Уредби о програму системског праћења 
квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и 
методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС”, број 88/2010).

1. Концентрација арсена у свим пијезометрима је била испод границе детекције, осим у 
једном узорку пијезометра П9/1 где је измерено 5,5μg/l, што је мање од МДК - 60μg/l. 
Ниска концентрација арсена у узорцима вода из пијезометара објашњава се тиме 
што се арсен адсорбује на подлози-пепео (на депонији) и глини (земљиште). 

2. Концентрације сулфата у пијезометрима је променљива, а највећа је у пијезометрима 
П48, П80, П9/1 и  П2, где је измерено 313 - 558mg/l. Пијезометар П2 налази се у 
непосредној близини активне касете II.

3. У погледу осталих параметара, прекорачења МДК је било само у погледу 
концентрације цинка у пијезометрима П52, П2 и П35 где је измерено 0,9 – 2,2mg/l, 
чија је МДК 0,8mg/l. Висока концентрација цинка у појединим пијезометрима се 
тумачи растварањем метала из поцинкованих цеви од којих су урађени пијезометри.

Квалитет подземних вода из сеоских бунара анализиран је у складу са Правилником 
о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, број 42/98 и 44/99). 
Анализирано је 9 сеоских бунара на подручју Дрена, Грабовца, Ушћа, Скеле и Ратара.

Највише одступања од МДК било је у погледу следећих параметара: нитрати, утрошак 
калијум перманганата и електропроводљивост.

1. Концентрација нитрата изнад МДК од 50mg/l измерена је у бунарима 1 и 2 у Дрену, 
8 у Скели и 9 у Ратарима. Загађење нитратима може бити органског или неорганског 
порекла.

2. Утрошак калијум перманганата преко МДК од 8mg/l, као показатељ повећаног 
садржаја органских материја, забележен је у бунарима 4 у Грабовцу, 7 у Скели и 9 у 
Ратарима. 

3. Повећана електропроводљивост, као показатељ количине растворених соли, преко 
МДК од 1000 μS/cm je регистрована у појединим узорцима већине бунара, изузев 
бунара 1 у Дрену и 3 у Грабовцу.

4. Концентрација амонијака изнад МДК од 0,1mg/l измерена је у појединим узорцима 
бунара 7 и 8 у Скели и 9 у Ратарима. Присуство амонијака и нитрата може се довести 
у везу са бактериолошком неисправношћу.

5. Концентрација мангана била је повишена у појединим узорцима бунара 7 и 8 у Скели.

6. Осим у бунару 8 у Скели, у свим осталим је утврђена бактериолошка неисправност.

Повећане концентрације мангана и нитрата у водама сеоских бунара, а такође и 
бактериолошка неисправност у околини депоније пепела ТЕНТ Б су установљене 
испитивањима у „нултом стању“ па се са сигурношћу може закључити да су оне 
последица високе заступљености ових загађујућих материја у земљишту (манган), 
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или утицаја септичких јама и стаја које се налазе у близини сеоских бунара (нитрати и 
бактериолошка неисправност).

На основу увида у параметре који прелазе МДК, квалитет воде у сеоским бунарима не 
може се повезати са утицајем ТЕНТ Б.

КОНТРОЛА РАДИОАКТИВНОСТИ У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Контрола радиоактивности у радној и животној средини се врши редовно од 1990.
године. У 2016. години је обављена контрола радиоактивности у радној и животној 
средини ТЕНТ А од стране Института за нуклеарне науке Винча. Контролом су 
обухваћене гамаспектрометријске анализе узорака:

− угља, 

− електрофилтерског пепела, 

− пепела са активних и пасивних касета, 

− биљних култура са депонија пепела, 

− земљишта које је у и ван домета утицаја депонија, 

− биљних култура са ових земљишта, као и

− отпадних вода са депонија пепела и савске воде узводно и низводно од ТЕНТ 
А и ТЕНТ Б. 

Истовремено са узимањем узорака за спектрометрију гама емитера, извршено је 
мерење јачине амбијенталне дозе гама зрачења у приземном слоју атмосфере. Такође 
је урађена  и контрола укупне алфа и укупне бета активности отпадних вода и вода 
реке Саве. 

ТЕНТ А

На основу добијених резултата утврђено је:

− с обзиром на то да не постоје посебни законски прописи о концентрацији 
природних и произведених радионуклида у узорцима из радне и животне 
средине термоелектрана, утицај рада термоелектране на животну средину може 
се проценити на основу поређења са подацима из светске литературе

− резултати спектрометрије гама емитера узорака угља, шљаке и пепела указују 
на то да су добијене вредности концентрације природних радионуклида истог 
реда величине као и у термоелектранама у другим земљама

− концентрације природних и произведених радинуклида у биљним културама, 
земљишту и водама , не разликују се у односу на исте узорке који се налазе на 
другим локацијама наше земље или у свету
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− јачина амбијенталне дозе гама зрачења у приземном слоју атмосфере варира у 
границама нивоа основног зрачења

− добијени резултати мерења у 2016. години, не разликују се у односу на раније 
периоде контроле, почевши од 2003. године

− вредности јачине апсорбоване дозе гама зрачења на 1m висине изнад тла, као 
и годишња ефективна доза за земљиште даље и ближе у односу на ТЕНТ А, су у 
оквиру добијених вредности на другим локацијама у Србији, а у чијој близини 
нема термолектрана.

Генерални закључак, на основу свих урађених анализа је да добијени резултати не 
указују на повећану радиоактивност животне средине услед рада термоелектране 
ТЕНТ А.

ТЕНТ Б

У 2016. години је обављена контрола радиоактивности у радној и животној средини 
ТЕНТ Б од стране Института за медицину рада Србије „Др. Драгомир Карајовић”. 

Истовремено са узимањем узорака за спектрометрију гама емитера, извршено је 
мерење јачине амбијенталне дозе гама зрачења у приземном слоју атмосфере. Такође 
је урађена  и контрола укупне алфа и укупне бета активности отпадних вода и вода 
реке Саве. Процена радиоактивности вршена је у складу са правилницима: Правилник 
о границама радиоактивне контаминације лица, радне и животне средине и начину 
спровођења деконтаминације („Службени гласник РС”, број 38/2011) и  Правилник о 
границама садржаја радионуклида у води за пиће, животним намирницама, сточној 
храни, лековима, предметима опште употребе, грађевинском материјалу и другој роби 
која се ставља у промет („Службени гласник РС”, број 86/2011 и 97/2013).

Мерењем јачине амбијенталне дозе гама зрачења утврђено је да боравак и рад од 
осам часова дневно на депонији термоелектране доводи до минималног повећања 
ефективне дозе која потиче од спољашњег озрачивања која остаје испод граничних 
вредности за становништво прописане од стране Светске здравствене организације.

Величина интерне контаминације ингестијом процењена је из измерених активности 
природних и вештачких радионуклида упрехрамбеним производима (биљним 
културама) пореклом из пољопривредних домаћинстава из околине термоелектране. 
Ове вредности се не разликују од просечних вредности за становништво у Србији. 

Резултати мерења радиоактивности узорака из радне и животне средине у околини 
ТЕНТ Б показују да предузете мере заштите функционишу у спречавању повећане 
контаминације природним радионуклидима пореклом од рада термоелектране, 
Вештачки радионуклиди кратког и средњег времена полураспада нису детектовани 
ни у једном узорку, што значи да није било вештачког извора радиоактивности.
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КОНТРОЛА РАДА ЕЛЕКТРОФИЛТЕРА И МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 
У ВАЗДУХ

Интерна контрола рада електрофилтера 

У току 2016. године је редовно праћен рад електрофилтера (ЕФ) од стране надлежних 
служби у ТЕНТ.

Периодична мерења емисије штетних и опасних материја у ваздух 

Током 2016. године су вршена појединачна мерења емисије загађујућих материја у 
ваздух, jедном на ТЕНТ А. Програм контроле је обухватио мерење параметара димних 
гасова (температура, притисак и влажност), запреминског протока, садржаја кисеоника, 
као и масене концентрације и израчунавање емисионих фактора за сумпор диоксид 
(SO2), азотне оксиде (NOx - NO2), угљен моноксид (CO), једињења хлора (HCl) једињења 
флуора (HF) и прашкасте материје. Поред тога рађена је техничка и елементарна анализа 
угља. Вршено је и мерење: макроелемената, сагорљивих материја, гранулометријског 
састава и електричне отпорности летећег пепела. 

Мерење емисија загађујућих материја у ваздух за 2016. годину дају се за сваку 
организациону јединицу ТЕНТ. Мерења су обавиле акредитоване лабораторије 
Института за нуклеарне науке Винча и Рударског института – Београд у складу са 
Програмом мерења за појединачна испитивања емисије загађујућих материја у ваздух.

Масене концентрације су сведене на нормалне услове (p=1013mbar и t=00C), сув гас и 
референтни О2 6 % (за котлове на угаљ).

ТЕНТ А

На основу обављених мерења у 2016.години може се закључити да су вредности емисије 
биле за:

• SО2 изнад ГВЕ домаћих и прописа ЕУ, на свим блоковима

• прашкасте материје:

o изнад ГВЕ домаћих и прописа ЕУ на блоковима А1, А2 и А4

o испод ГВЕ домаћих и прописа ЕУ на блоковима А3, А4, А5 и А6

У 2016.години је настављена реализација Пројекта ,,Високофреквентно напајање 
електрофилтера блока А1’’ од стране Института Михајло Пупин. 

• CО у оквиру ГВЕ домаћих и прописа ЕУ, на свим блоковима

• NОX (NО2) испод ГВЕ у односу на домаће прописе на свим блоковима.

ТЕНТ Б

Током  2016. године су вршена појединачна мерења емисије загађујућих материја у 
ваздух, и то jедном у току године на ТЕНТ Б (блок Б1). 
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На основу обављених мерења може се закључити да су вредности емисије за блок Б1:

• SО2 изнад ГВЕ

• Прашкасте материје испод ГВЕ 

• CО испод ГВЕ

• NОX (NО2) испод ГВЕ

Помоћну котларницу(која се сматра великим постројењем за сагоревање, јер је укупна 
снага 93 MWth односно већа је од граничних 50 MWth)

• SО2 испод ГВЕ за заједнички димњак котлова 2 и 3

• NОX (NО2) изнад ГВЕ за заједнички димњак котлова 2 и 3 

• CО испод ГВЕ за заједнички димњак котлова 2 и 3

На графику број 1 дате су емисије загађујућих материја из ТЕНТ А и Б у току 2016. године. 
Одређивање емисије SО2, NОX(NО2) и прашкастих материја је урађено на основу резултата 
појединачних мерења емисије, односно масеног протока(kg/h) загађујућих материја и 
времена рада блокова(h) у 2016. години. Напомиње се да није рађен прорачун емисија у 
ваздух пореклом из помоће котларнице јер она ради повремено и кратко (превентивни 
рад).

График 1 - Емисија SО2, NО2, и прашкастих материја (t/год) у 2016. години

Континуално мерење емисије опасних и штетних материја у ваздух

У октобру 2010. године је донета Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих 
материја у ваздух („Службени гласник РС”, 71/10 и испр. 6/11) у којој је успостављање 
система за континуално мерење орочено до краја 2011. године.

У оквиру пројекта CEMS(Continuous Emmision Measurment System) – Систем за 
континуално мерење емисије који је био донација Европске делегације у Београду 
је извршено пројектовање, набавка, испорука и уградња опреме, тестирање и QAL2 
сертификација система за континуалнo мерење емисије сумпор диоксида (SO2), азотних 
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оксида(NOx-NO2), угљен моноксида (CO), угљен диоксида (СО2) и прашкастих материја. 
Извештаји CEMS су урађени у складу са Директивом за велика ложишта и у складу са 
важећом законском регулативом.

УПРАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИМ ОТПАДОМ

Ажурирани План управљања отпадом у огранку ТЕНТ Обреновац за све четири локације 
(ТЕНТ А, ТЕНТ Б, ТЕ Колубара и ТЕ Морава) израђен од стране одговорних лица за 
управљање отпадом у званичној употреби је од јуна 2016.године.

Продаја отпада се врши путем јавне лицитације. Избор најповољнијег купца (овлашћеног 
за поступање са отпадом и који поседује одговарајуће дозволе надлежних органа у 
складу са Законом о управљању отпадом) врши се по критеријумима датим у огласу 
за лицитацију или конкурсној документацији. Са купцем се склапа уговор о продаји 
отпада према QP.0.04.01 − Продаја, којим се дефинише начин и динамика одношења 
отпада са локација ТЕНТ 

За врсте отпада које се не могу продати (нарочито опасне) једном годишње се приступа 
њиховом збрињавању, такође путем јавног огласа, а све у складу са Законом о управљању 
отпадом. Са овлашћеним лицима (која поседује одговарајуће дозволе надлежних органа 
у складу са Законом о управљању отпадом) склапа се Уговор о збрињавању отпада, 
којим се дефинише начин и динамика одношења отпада са локација ТЕНТ.

Могућност коришћења пепела у ниској и високој градњи

Електрофилтарски пепео који у термоелектранама настаје као нус продукат, може се 
користити као сировина у производњи грађевинских и других материјала.

Многобројна истраживања су показала да је пепео настао у котловима ПД ТЕНТ погодан 
за производњу цемента и других грађевинских материјала. Поред тога пепео се може 
користити и за градњу путева. Како је ограничавајући фактор за коришћење пепела у 
ове сврхе радиоактивност, обављена су потребна истраживања која су показала да су 
радиолошки параметри у дозвољеним границама, уз напомену да се морају вршити 
редовна испитивања.

Током 2016. године са локације ТЕНТ А није било испоруке пепела са депоније пепела 
и шљаке.

Увођењем нове технологије сакупљања и маловодног транспорта пепела и шљаке 
омогућена је испорука сувог пепела из силоса, ауто цистернама, као и шљаке засебно 
од пепела. 

Током 2016. године са ТЕНТ Б је на основу уговора испоручиван суви пепео и шљака:

- цементарама у земљи количини од 90.371,40 тона, 

- цементарама у иностранству (извоз у Хрватску) у количини од 3.793,16 тона и 

- остале сврхе (индустрија грађ.материјала) у количини од 21.231,18 тона. 
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УВОЂЕЊЕ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СAКУПЉАЊА, ПРИПРЕМЕ, ТРАНСПОРТА И 
ОДЛАГАЊА ПЕПЕЛА И ШЉАКЕ - ТРАНСПОРТ И ОДЛАГАЊЕ ГУСТЕ МЕШАВИНЕ

У циљу смањења негативног утицаја депоније пепела и шљаке на квалитет ваздуха и 
воде ради се на увођењу нове технологије, маловодног транспорта и одлагања пепела 
на ТЕНТ А. До сада је урађен Генерални пројекат са предходном Студијом оправданости 
измене технологије сaкупљања, транспорта и одлагања пепела - маловодни транспорт. 
У току 2011. године завршен је Идејни пројекат са Студијом оправданости измене 
технологије скупљања, транспорта и одлагања пепела. У току је измена пројектне 
документације за нову технологију, такозваног маловодног транспорта и одлагања 
пепела и шљаке, која укључује и мешање са гипсом из будућег процеса одсумпоравања.

Од јуна 2010. године је и на блоку Б1 почео транспорт пепела по новој технологији.

Измена постојеће технологије хидрауличког транспорта пепела и шљаке, технологијом 
маловодног транспорта (однос пепела и воде 1:1) омогућила је смањење негативног 
утицаја депонија ТЕНТ Б на животну средину. 

САРАДЊА СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ, ОРГАНИМА ГРАДСКЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

У току 2016. године, проблематика заштите и унапређења животне средине ТЕНТ А 
повремено је била тема локалне телевизије Обреновца – МАГ. Такође, више чланака 
у часопису ЈП ЕПС – ЕПС Енергија је било посвећено заштити и унапређењу животне 
средине у огранку ТЕНТ.

ПРИМЕНА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕМА 
СТАНДАРДУ ИСО 14001

ПД ТЕНТ је у јулу 2008. године добио сертификат за успостављени систем менаџмента 
заштитом животне средине, према стандарду ISO 14001:2004 од стране сертификационог 
тела SGS. Друга ресертификација система ЕМС је извршена 2014. од стране 
сертификационог тела SGS, а рок важења сертификата је продужен до 2017. године.

Применом овог система врши се стално побољшање, постављањем и праћењем 
реализације циљева заштите животне средине, као и сталним преиспитивањем система, 
интерним проверама и предузимањем корективних мера, а што потврђују и резултати 
екстерних провера од стране SGS.
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6.14.  ЈАВНО ПРЕДУ ЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА „СРБИЈАШУМЕ”  

У оквиру своје делатности обавља и послове заштите и управљања заштићеним 
природним добрима. 

ШГ „Београд” је управљач седам заштићених подручја: ПИО „Авала”, ПИО „Космај”, СП 
„Миљаковачка шума”, СП „Шума Кошутњак”, СП „Бојчинска шума”, СП „Липовичка шума-
Дуги рт” и ЗС „Гљиве Аде Циганлије”.

 У свим заштићеним подручјима се, сваке године, спроводе следећи радови:

-	 Свакодневно чување шума као и организовање додатних дежурстава током 
празничних дана и током летњих месеци

-	 Постављање и пражњење контејнера велике запремине током празничних дана

-	 Сакупљање комуналног отпада

-	 Редовно пражњење, односно одвоз контејнера за комунални отпад на градску 
депонију

-	 Кошење и грабуљање травњака на шкарпама поред саобраћајница, пешачких 
стаза и бициклистичких стаза као и на излетничким површинама

-	 Редовно чишћење пешачких стазе од лишћа и снега

-	 Одржавање простора око спомен обележја

-	 Уградња и одржавање дрвених реквизита (надстрешнице,инфо табле, клупе, 
столови, реквизити за децу и др) и корпи за отпад

-	 Одржавање застора и реквизитa на трим стазама (у подножју Авале, у 
Миљаковачкој шуми и Бојчинској шуми)

-	 Организују се противпожарна дежурства

-	 Редовно се прате појаве биљних болести и штетних инсеката и постављају ловна 
стабла

-	 Ради се мониторинг заштићених врста флоре и фауне

-	 Санитарном сечом су уклоњена сува и болесна стабла

-	 Током јесењег и зимског периода се води брига о прехрани дивљачи

-	 Уклањају се дивље депоније

-	 Одржава се хигијена простора око извора

-	 Редовно се контролише вода на три јавне чесме (Космај)

-	 Редовно се спроводи едукација локалног становништва о мерама заштите и 
развоја заштићеног природног добра, мерама забране и коришћења, односно 
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дозвољеним активностима, као и едукација деце предшколског и школског 
узраста уз спровођење традиционалног такмичења „Шумарски вишебој”.

Поред горе наведених, редовних радова, у току 2016. године реализовани су и неки 
грађевински радови и то у следећим заштићеним подручјима:

-	 СП „Бојчинска шума” – Реконструкција трим стазе (дужина 1860 м) 

-	 ПИО „Космај” – Изградња камина за спољну употребу 

-	 ПИО „Авала” – Реконструкција дела пешачке стазе од извора Сакинац до врха 
Авале (450 м), изградња камина за спољну употребу

-	 СП „Шума Кошутњак” - Обнова заштитне ограде код Хајдучке чесме, изградња 
камина за спољну употребу.

На основу Програма за одржавање и уређење излетничких шума Београда током 
2016. године  изводили су се планирани радови на одржавању комуналног реда у  
обиму и интензитету  којим се обезбеђује оптимални ниво коришћења  излетничких 
површина на Авали, Кошутњаку, Миљаковачкој шуми и Ади Циганлији. Изведени су 
радови на  грабуљању, кошењу, сакупљању отпадака, чишћењу стаза, прилаза, паркинга 
и степеништа, дежурства, орезивању и окопавању шибља и живе ограде, садњи и 
одржавању сезонског цвећа, уништавању корова, одржавању хигијене јавних тоалета 
као и изворишта и чесми, чишћењу ригола и одржавању рустик опреме. Сви радови 
су  извршени  у складу са месечном динамиком тј. у зависности од годишњег доба. 
Током зимског периода редовно су се уклањали снег и поледица  са стаза прилаза 
паркинга  и степеништа, а са младих садница четинара и шибља је отресан снег да би 
се предупредило деформисање и изваљивање. Обављањем свих наведених радова 
током 2016. године створени су услови за квалитетан и безбедан боравак у природи 
за све посетиоце шума на Авали, Кошутњаку, Миљаковачкој шуми и Ади Циганлији.

Током 2016. године, у оквиру радова на гајењу шума извршено је вештачко обнављање 
шума на површини 297 hа (обнављање сетвом семена, обнављање редовних сечина 
меких лишћара садњом, директна конверзија-мелиорација, пошумљавање пожаришта, 
попуњавање култура и поновно пошумљавање).

У оквиру радова на оснивању нових шума, реализовано је пошумљавање голети и 
подизање нових култура и плантажа на површини од 7 hа.

Радови на нези шума (окопавање и прашење, међуредна обрада у плантажама,  сеча 
изданака и избојака, уклањање корова, сеча осветљавања подмлатка, кресање и 
резање грана, сеча чишћења у културама и у младим природним састојинама, прореде, 
санитарне сече и посебне мере неге) у 2016. години реализовани су на површини од 
3.527 hа.
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6.15.  РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА 
ПРИРОДЕ БОТАНИЧКА БАШТА „JEВРЕМОВАЦ” 

Програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе Ботаничка башта 
„Јевремовац” за 2016. годину, донет је на основу члана 54. Закона о заштити природе 
(Службени гласник бр. 36/09, 88/10 и 91/10) и Уредбе о заштити споменика природе 
Ботаничка башта «Јевремовац» од 28. јуна 1995. године и у складу са Планом управљања 
споменика природе Ботаничка башта „Јевремовац” за период 2011-2020. 

Годишњи Програм управљања за 2016. годину базиран је на читавом низу послова који су 
зацртани у средњорочном Плану управљања заштићеним природним добром Ботаничка 
башта „Јевремовац” за период 2011-2020. година. Већи број послова предвиђених 
Програмом управљања за 2016. годину је реализован, а део послова се преноси и у 
наредни перид.

Настављен је рад на остваривању свих циљева заштите, очувања, унапређења и 
одрживог коришћења заштићеног подручја, предвиђених Програмом управљања. У 
том правцу су се одвијале активности на реализацији једног од основних циљева рада – 
изради Концепта развоја Ботаничке баште Јевремовац, којим се прецизније дефинишу 
сви основни ботанички садржаји, односно којим су јасније одређени концепција и 
садржај свих површина у отвореном делу Баште и Стакленика. У оквиру ових активности 
највише се радило на утврђивању предлога биљног фонда (флоре), као и концепцији 
распореда биљних врста у стакленику. Упоредо са тим, радило се и на формирању 
концепције адекватних станишта у стакленику за симулацију одговарајућих биотопа. 

С обзиром да Ботаничка башта „Јевремовац” представља веома специфично заштићено 
природно подручје, активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју 
и уређењу простора су сасвим специфичне. Ботаничка башта је од самог почетка добила 
другачију намену. Башта не представља заштићено подручје које треба да остане у 
„природном стању” већ је то простор у коме се чувају природне реткости у сасвим 
новим условима (у другачијем климату у односу на природна станишта врста, на 
другачијој подлози, у стакленику итд).

Унапређење овог заштићеног подручја одвијало се кроз обогаћење биљног фонда, 
како доношењем биљака са природних станишта, тако и куповином у слободној продаји, 
донацијама и поклонима пријатеља Баште. Тако је током 2016. године посађено преко 50 
различитих врста биљака на отвореном простору и око 100 нових биљака у Стакленику. 
Oтворени простор Ботаничке баште оплемењен је и новом поставком испред стаклене 
баште, где је уређен део са сукулентним биљкама, међу којима преовладавају различите 
врсте седума, чуваркућа и каменика (Sedum, Sempervivum, Saxifraga itd.), које својим 
растом препокривају како земљиште тако и делове камења у новоформираној „каменој 
башти”. Поред тога, у Јапанском врту, у сарадњи са Фондацијом „Наша кућа” и Центром 
за дневни боравак деце са посебним потребама, а уз помоћ амбасаде Јапана, посађено 
је 8 садница јапанске трешње, посебне жалосне форме (Prunus serrulata). 
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У посебном делу баште, радом наших сарадника и радника, формиран је нови кутак за 
наше најмлађе посетиоце. Овај део је направљен од потпуно природних материјала 
и прилагођен игри у природном амбијенту и зеленој оази у центру града. Поред тога 
формирана је и поставка која обухвата биљке мочварног северноамеричког подручја. 
Такође у оквиру отвореног простора преуређен је део на којем су биле посађене 
разне врсте перена. Донацијом 200 садница ружа оформљен је на том делу простора, 
ружичњак који чини прави угођај за све посетиоце. 

Заштита и очување Споменика природе «ББ Јевремовац» током 2016. године, реализована 
је на више нивоа:

-	 физичко обезбеђење Ботаничке баште вршило је предузеће Добергард из 
Београда. Додатно, у обезбеђењу Баште су учествовала и два наша чувара који 
су положили испит зa чувaрe у зaштићeнoм прирoднoм дoбру и дoбили звaничнe 
лeгитимaциje за обављање тог посла; 

-	 извршено је проширење постојећег видео надзора, од стране предузећа „Перун 
компјутери” из Београда. Физичко обезбеђење које је пружала агенција Добергард, 
набавку опреме за наше чуваре, као и проширење видео надзора финансирано је 
из сопствених средстава. Проблем око запошљавања нових радника обезбеђења, 
као и решавање статуса садашњих није решен, због важеће забране запошљавања 
у јавном сектору;

-	 настављено је континуирано праћење здравственог стања биљака у Ботаничкој 
башти. С тим у вези, сарадња са фирмом Екосан, траје већ дужи низ година. Поред 
њих, преко Скупштине Града и ове године је ангажовано ЈКП „Зеленило Београд” 
за помоћ у сезонским пословима на одржавању и очувању биљака у отвореном 
простору Баште;

-	 противпожарна заштита је одржавана на високом нивоу, и у том циљу извршено је 
сервисирање постојећих противпожарних апарата. Такође, извршена је редовна 
обука запослених за руковање противпожарном опремом. 

У Хербаријуму Института за ботанику и Ботаничке баште „Јевремовац” радило се на техничкој 
и стручној обради збирке. Фумигација свих просторија у којима се чувају пресоване биљке 
извршена је од стране Екосан-а. Нови хербарски материјали инкорпорирани су у збирку 
након стерилизације материјала излагањем ниским температурама (дубоко замрзавање). 
Континуирано је вршена и стручна обрада одређених група биљака (идентификације и 
ревизије).

Библиотека Института за ботанику и Ботаничке баште „Јевремовац”  прикључена је на 
систем Cobiss (Кооперативни онлајн библиотечки систем и сервиси) који омогућава 
електронску претрагу фонда.  

Унапређење Ботаничке баште вршено је и развијањем програма презентације садржаја 
Баште широј јавности путем предавања стручних водича, студената основних, мастер 
и докторских студија Биолошког факултета у Београду. Поред тога, садржај Ботаничке 
баште (отворени део, Стакленик, хербаријумска збирка Јосифа Панчића) презентован је 
студентима других факултета Универзитета у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу. 
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Успостављени маркетиншки програм и активности кроз телевизијске и радио емисије, 
новинске и електронске прилоге је у претходном периоду континуирано усавршаван 
у циљу промовисања Ботаничке баште „Јевремовац” и као споменика природе и као 
стецишта уметника и културних радника, као атрактивне и незаобилазне туристичке 
понуде Београда. 

У 2016. години, Ботаничку башту је обишло преко 40.000 посетилаца. Реализовани 
су  бројни програми са циљем подизања нивоа свести у домену екологије, очувању 
биодиверзитета и заштити животне средине кроз предавања стручних водича за 
организоване групне посете, али и укључивањем у организацију разних тематских 
манифестација. У септембру 2016. године Ботаничка башта се кроз дводневни програм 
укључила у манифестацију ДАНИ ЕВРОПСКЕ БАШТИНЕ која се реализује у свим већим 
градовима Европе. Том приликом Ботаничку башту је посетило неколико стотина 
посетилаца. Током овог периода у Башти су организована још два догађаја, Дан 
Биолошког Факултета и Изложба слика и скулптура, Гордана Науновић и група аутора. 

У 2016. години емитовано је 50 телевизијских прилога (емисије, прилози, укључења 
преко линка, гостовања и велики број емисија које репризирају на ТВ СТБ или на 
РТС). Остварено је 15 радијских прилога (директних укључења или гостовања у радио 
станицама Београда). Објављено је око 50 новинских чланака или репортажа дневних, 
недељних и месечних новина.
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6.16.  ЗАВОД ЗА ЗАШТИТ У ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Током 2016. године на територији главног града на основу реализованог поступка 
заштите проглашено је Заштићено станиште „Велико блато” које се налази у градској 
општини Палилула, К.О. Крњача. Заштићено подручје представља јединствену еколошку 
структурну и функционалну целину коју чине  191 врста биљака, 120 врста птица, 9 врста 
водоземаца, 4 врсте гмизаваца и једна строго заштићена врста рибе. Две врсте строго 
заштићених орхидеја, Orchis palustris Jacq. (барски велики каћунак) и Epipactis palustris (L.) 
Cr. (барска калужђарка), могу се наћи само на Великом блату и представљају изузетну 
реткост у граду.

Заштићено станиште „Зимовалиште малог вранца” од 2016. године је у поступку 
проглашења заштите и налази се на обалама Саве у Београду, у близини топлане и 
бродоградилишта у Новом Београду, на левој обали Аде Циганлије и код моста на 
Ади. Мали вранац је строго заштићена врста на националном и међународном нивоу 
и сврстава се међу приоритетне врсте за заштиту на нивоу Европе.

Континуитет рада на унапређењу квалитета животне средине у Београду се остварује 
и кроз реализацију активности у заштити природе које подразумевају истраживање, 
валоризацију подручја и објеката предложених за заштиту, као и стручни надзор, 
едукативне и промотивне акције и бројне активности са циљем заштите природе у 
Београду.

• На територији Града Београда обављени су стручни надзори и теренски обиласци 
на следећим заштићеним подручјима:

Предео изузетних одлика „АВАЛА” (стручни надзор поводом издавања услова заштите 
природе за санацију ветроизвала и ветролома које су настале након јаког невремена, 
поводом увида у почетак градње цркве брвнаре, теренски обилазак на основу захтева 
за издавање локацијских услова за адаптацију и реконструкцију објекта бр. 6 испод 
приступног платоа торња на Авали);

Предео изузетних одлика „ВЕЛИКО РАТНО ОСТРВО” (стручни надзор поводом Идејног 
пројекта Екосела);

Споменик природе „БАЈФОРДОВА ШУМА” (стручни надзор поводом радова на 
одржавању и реконструкцији колско пешачке стазе и постављања мобилијара дуж 
стазе);

Споменик природе „ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК” (стручни надзор поводом планираних радова 
на уклањању стабала у заштићеном природном добру, поводом обавештења о прелому 
стабла врбе); 

Споменик природе „БОТАНИЧКА БАШТА - ЈЕВРЕМОВАЦ” (стручни надзор спроведен 
је у циљу сагледавања оправданости мера неге планираних Програмом управљања);
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Споменик природе „АКАДЕМСКИ ПАРК” (стручни надзор обављен је за потребе оцене 
стања површине око украсног мобилијара „Клупа софора”);

Споменик природе „ШУМА КОШУТЊАК” (стручни надзор је обављен ради извођења 
радова на санацији напрснућа водоводне цеви стоваришта Инфраструктуре железнице 
Србије а.д.).

Стручни надзори су обављени и у циљу редовног праћења стања гнездилишне 
популације белорепана, обилажене су локалитети са гнездилиштима дуж Дунава 
(Форланд Дунава код Београда до Голупца).

• По пријавама грађана Града Београда, извршено је збрињавање повређених 
птица на две локације у вези гнежђења гачаца, повређеног лабуда у Ковилову и 
повређених јединки мишара и сиве вране, повређене јединке утине Asio otus, 
повређене јединке кукувије Tyto alba, женке глуваре Anas platyrhynchos са излегнутим 
пачићима и преношење на Саву, јединке сове утине Asio otus на Бањици, младунца 
сове утине Asio otus у Новом Београду, младунаца испалих из гнезда (чиопа Apus 
apus, утина Asio otus, ветрушка Falco tinnunculus), одраслих птица и младунаца 
испалих из гнезда (бела рода Ciconia ciconia, чапљица Ixobrychus minutus, кукумавка 
Athene noctua, одбегла патка каролинка Aix sponsa), одговори на учестале пријаве 
напада сивих врана Corvus cornix и буку коју стварају гачци Corvus frugilegus, авети за 
решавање проблема везаних за боравак сове кукумавке Athene noctua у објектима 
за комерцијалне активности, Савети за праћење беле роде Ciconia ciconia у зимском 
периоду у Рипњу у долини Топчидерске реке.

• Представник Завода активно учествује у раду Тима Градске општине Чукарица за 
израду Локалног еколошког плана (ЛЕАП) Градске општине Чукарица за период 2017-
2023. године. 

• У оквиру просторно планске документације, у току године, одговорено је на око 
сто захтева који се тичу издавања услова и мишљења на просторне и урбанистичке 
планове за Град Београд.

У оквиру активности Завода које се односи на подизање свести најшире јавности о 
заштити природе и очувању природних ресурса, у 2016. године реализован је низ 
промотивних манифестација, и активности усмерених на остваривање сарадње са 
медијима и невладиним сектором, као и комуникације са заинтересованом јавности.

• Обележавање еколошких датума као и претходних година представљало је повод 
да се најшира јавност упозна са актуелностима и значајем заштите. У току 2016. 
организовано је у гланом граду обележавање:

- Светског дана шума и Светског дана вода - 25. марта на Калемгдану 
еко радионица;

- Светског дана Биодиверзитета, 21. маја у Београду;

- Светског дана заштите животне средине - 06. јуна Београду у 
просторијма Привредне коморе Србије;
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- Стални фото конкурс Завода - изложба најуспешнијх фотографија током 
2016. године представљена је у Београду (Галерија „Прогрес”).

• Од сајамских манифестација на позив градске општине Савски Венац, 
Завод је узео учешће у обележавању Европског дана без аутомобила (22. 
септембар, Хајд парк, Београд), први пут је учествовао на Јесењем фестивалу 
здравља у Београду, који се одржавао по четрнаести пут.

На Сајму ECO FAIR одржаном од 12. до 14. октобра 2016. године, Завод је 
представио најновије резултате у истраживањима и мониторингу заштићених 
подручја и издања у области заштите природе.

На 61. Међународном београдском сајму књига Завод је представио свој рад и 
издавачки опус на изложбеном простору у Хали IV, као и на излагачком простору 
Центра за промоцију науке.

Током трајања фестивала Greenfest, у периоду од 15. до 18. новембра у Београду, 
Завод је представио две изложбе фотографија.

• Настављена је раније успостављена сарадња са Еколошком редакцијом 
РТС на основу које су стручни сарадници Завода учествовали у снимању 
тематских емисија о заштићеним подручјима и биодиверзитету (емисије 
„Зелени часовник”, „Еколошки речник”, „Контекст 21”, „Траг у простору” и 
„Природна баштина”).

• У току 2016. године реализовано је више од десет програма за учеснике у 
заштити природе (радионице, семинари, програми обуке, конференције, 
трибине, округли столови и слично), који су тематски били посвећени 
припремним активностим Србије за укључивање у европски систем заштите, 
учешћу заинтересованих јавности у заштити и развоју заштићених подручја, 
програмима одрживог развоја и систему и режимима заштите природе и 
методама заштите био-, гео- и предеоног диверзитета.

1. Представници Завода учествовали су у раду Регионалне консултативне 
радионице у циљу представљања постигнутих резултата у програмима за 
слив реке Саве и будућим активностима у организацији Међународне комисије 
за слив реке Саве (29. jануар у Београду).

2. У просторијама, и у координацији Завода, одржана је радионица о 
биогеографским регионима у Србији, о картирању биогеографских региона 
у Србији (11. фебруар у просторијама Завода).

3. Учешће у припремама Радионице одржане у оквиру пројекта Natura 2000 
у Србији у сарадњи са Министарством за пољопривреду и заштиту животне 
средине и мађарским конзорцијумом Balcon.(18. фебруар 2016. године у Народној 
Скупштини Републике Србије).

• У оквиру програма за просветне установе престонице предшколске 
установе показале су велико интересовање за образовне програме Завода 
на тему заштите ретких и угрожених биљних и животињских врста, као 
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што су еко-образовне игре „Бојанка о природи”, „Еко скакалица”, „Пронађи 
моје станиште”, „Како хода меда”, „Да ли сам виши од меде” и „Еко пузле и 
лавиринти”. У 2016.години реализовано је преко 10 радионица, еко-играоница 
за предшколце, у оквиру којих је о свету природе у нашој земљи играјући се 
учило преко 1000 предшколаца из београдских вртића (предшколска група 
у београдској ОШ „Арчибалд Рајс”, вртић „Дуга” из Аранђеловца, београдски 
вртићи „Невен”) и деце која су посетилча акцију у Хајд парку у оквиру 
обележавању Дана без аутомобила и на Калемегдану поводом обележавања 
Дана заштите животне средине.

• У оквиру програма за едукацију школске популације реализовано је 
укупно 30 програма, и то, кроз акције у природним добрима, кампове и 
научне манифестације, посете заводској изложбеној поставци, еко-биоскоп 
и радионице на тему заштита и очување природних вредности и реткости 
Србије.

1. У циљу учешћа у програму посете изложбеној поставци „Заштита природе, 
Завод је и ове године посетило око 2000 ученика из београдских основних 
школа: „Милан Ракић”, „Иво Андрић”, „Арчибалд Рајс”, „Франц Прешерн”, „Бранко 
Радичевић”, „Јован Стерија Поповић”, „Аца Милосављевић”, „Младост”, „Краљ 
Петар I” чланови удружења „Волим природу” – ученици новобеоградских 
основних школа и чланови биолошких секција шабачких основних школа. 
Завод су посетили и ученици Америчке основне школе и Руске основне школе 
у Београду.

2. Акције у природи у циљу упознавања ученика са природним реткостима 
и вредностима у окружењу у коме живе (на Калемегдану реализовано 
представљање значаја заштите орла белорепана и вредности заштићеног 
подручја Предео изузетних одлика „Велико ратно острво”).

3. Предавања и радионице стручњака Завода у школама (Основна школа „Ђуро 
Даничић” из Београда, Основна школе „Свети Сава” из Младеновца).

4. Као део организације инклузивне манифестације 22. априла у организацији 
са ЈП „Београдска тврђава” за кориснике Центра за смештај деце и омладине 
ометене у развоју из Дневног боравака Стари град и ученика Основне школе 
„Дринка Павловић” - радионица о биљкама, водоземцима и гмизавцима који 
насељавају Београд.

5. Завод су посетили 13. априла ученици основне школе за одрасле „Бранко 
Пешић” из Земуна.

6. Завод је подржао одржавање смотре истраживачких радова за ученике 
виших разреда основне школе у организацији Удружења наставника „Доситеј 
Обрадовић” из Београда. 

• У оквиру програма за ученике средњих школа Завод су посетили ученици 
Прве београдске гимназије, Средње фармацеутске школе из Београда и 
ученици III разреда Средње геолошке и хидрометеролошке школе.
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29. септембра је реализована теренска радионица у ПИО „Велико ратно острво“. 
Тема радионице односила се на демонстрацију метода и техника у посматрању 
и истраживању птица.  

• Завод је у току 2016. године, као део сарадње са научно-образовним 
институцијама које у окивру својих студијских одсека и смерова имају 
предмете са темама из области заштите природе, реализовао програме 
за студенте факултета Универзитета у Београду у форми предавања, 
презентација као дела редовног програма, стручне праксе, посета Заводу и 
студентских кампова и то за студенте Високе технолошке школе струковних 
студија, Шумарског факултета, смер пејсажна архитектура, Фармацеутског 
факултета, смер заштита биља, студенте III године Географског факултета 
Универзитета у Београду са студијске групе Туризам.

О заштити природе и факторима угрожавања природе и природних ресурса, на 
студентским камповима Завод је реализовао програме у оквиру еко кампова 
„Сачувајмо Дунав” (16. август, ПИО „Велико ратно острво“, предавање и 
радионица „Принципи заштите природе”), и јесењи камп ЈКП „Зеленило 
Београд” на Великом ратном острву одржан је од 10. до 13. октобра, на тему 
„Управљање заштитом природних добара са посебним освртом на Велико ратно 
острво”.

• У циљу мотивисања и едукације најширег круга јавности о значају 
очувања природних вредности и ресурса, Завод је у оквиру четири кампање 
реализовао следеће образовне акције:

- уз стручну подршку Завода, Градска општина Земун током јула и августа 
месеца, сваке среде реализовала је едукативне радионице „Еколошке пешачке 
туре на Великом ратном острву”, како би сви заинтересовани грађани могли да 
препешаче „Стазу здравља”.

- У циљу представљања значаја очувања природе и биодиверзитета и 
заштићених подручја као простора који имају изузетне лековите карактеристике 
и могу представљати значајна подручја са аспекта здравља, стручњак Завода, 
одржао је предавање на тему „Биодиверзитет Србије: ризница здравља” на 
Јесењем фестивалу здравља у Београду.

- Завод је и ове године учествовао и подржао акције у циљу едукације о 
одговорном коришћењу пестицида у пољопривреди, а у окивру кампање WWF-a 
против тровања птица „Чујте и не трујте! Орао пао!”

• У циљу ширења капацитета за примену технологија биолошког пречишћава-
ња отпадних вода у организацији Привредне коморе Србије, Агенције 
за заштиту животне средине и Завода, 10. јуна у Београду одржано је 
саветовање на тему „Искуства ЕУ у третману отпадних вода применом 
природних технологија”. Саветовању су присуствовали представници сектора 
пољопривреде, угоститељства и националних паркова Србије. 
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6.17.  Т УРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА

Број туриста у Београду је у сталном порасту, толико да се скоро удвостручио у 
последње  две године. То је чињеница на коју смо као ТОБ веома поносни али свесни 
да то са собом носи и одређену одговорност, пре свега у циљу предузимања одређених 
мера и активности у циљу заштите животне средине.

То је један од разлога због којег је Београд у пројекту одрживог туризма “SCITHOS” 
(Smart City Hospitality ), a поред Београда, у овом пројекту су и Амстердам, Дармштат, 
Гетеборг, Ставангер и Валенсија. Пројекат „SCITHOS“ је трогодишњи пројекат који 
финансира Европска унија у циљу стварања практичних решења у области одрживог 
развоја у урбаним градским срединама. Како смањити загађеност, претерано емитовање 
штетних гасова у атмосферу, висок степен буке, гужве у саобраћају , само су неки од 
проблема и изазова на које овај пројекат тражи адекватна и трајна решења.

Директор ТОБ - а Миодраг Поповић, учествовао је на радном састанку у Амстердаму у 
јуну 2016. године, поводом аплицирања Града Београда за ЕУ пројекат одрживог урбаног 
туризма „SCITHOS“, где су дефинисани оквири активности радне групе у Београду. Испред 
„SCITHOS“ пројекта, Београд и ТОБ су посетили господа Ханс Вестербек и Јакобус Коенс, 
крајем јануара ове године. Циљ њихове посете био је да се  упознају са постојећим 
стањем на терену у нашем граду у овој области , као и са могућностима и правцима 
унаређења , као и са тим које су најчешће социјалне, економске и еколошке препреке 
у даљем развоју. С тим у вези, одржани су бројни састанци на којима су поменути 
гости упознати са плановима и мерама на којима се активно ради у цињу унапређења 
стања животне средине у Београду - радови на завршетку обилазнице око Београда, 
изградња два тунела, два моста, почетак радова на подземној железници, претварање 
ужег центра града у пешачку зону, куповина електричних аутобуса и слично.

Укључивање јавности, радионице само су неки од начина „SCITHOS“ пројекта да 
стимулише развој одрживог туризма, са циљем да се задржи тенденција раста броја 
туриста,а да се у исто време сви потенцијални негативни утицаји на животну средину 
као и на социјални и економски аспект, сведу на минимум, од чега ће и туристи и 
грађани имати само бенефит.



Фото: Теодора Јовановић
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7.1. ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

Идентификација дивљих депонија и унос у ГИС систем Градске општине 
Барајево

У циљу имплементирања дивљих депонија у ГИС систем, а након извршеног обиласка 
дивљих депонија и идентификовања истиx, обављено је ажурирање прикупљених 
података са терена. 

Квалитативно-квантитативна анализа података дивљих депонија је приказана 
табеларно. Табеле са ажурираним подацима и фото документацијом, за дивље депоније 
у Гунцатима, Липовици, Лисовићу, Манићу, Мељаку, Ненадовцу, Рожанцима, Шиљаковцу, 
Великом Борку и Вранићу, унете су у ГИС систем Градске општине Барајево.

Активности ЈКП „10. Октобар” Барајево

Квалитет воде

Након предаје водоводне мреже ЈКП „Београдски водовод и канализација” (БВК) 
августа 2002. године на одржавање ЈКП „10. Октобар” Барајево, поверену функцију 
водоснабдевања обавља само за  150 домаћинства насеља Витковица у МЗ Барајево, 
који се снабдевају водом из резервоара Врелине. 

Контролу исправности и квалитета воде обавља Градски Завод за јавно здравље Београд 
једном месечно. Сваки узорак воде је током 2016. године дао резултате исправне воде 
за пиће. 

Изношење смећа

Одлуком о чистоћи коју је донела СО Барајево, предвиђено је изношење смећа са  
територије општине Барајево. На основу ове одлуке, корисници услуга изношења 
смећа су власници свих стамбених, пословних и викенд објеката, без обзира на њихово 
коришћење. Од почетка 2005. године, обрачун услуга изношења смећа за стамбене и 
викенд објекте, сходно одлуци Управног одбора предузећа ЈКП „10. Октобар“ Барајево 
и сагласности СО Барајево, врши ЈКП „Инфостан” из Београда, а услуге изношења 
смећа из пословних објеката, предузећа и установа, фактурише исто предузеће. До 
сада обухваћен број  корисника стамбених, викенд објеката и занатских радњи износи 
око 14.012 потпуно ажурираних, а пословног простора - привредних друштава  149 
корисника комуналних услуга. За сакупљање смећа на целом подручју општине Барајево 
постављено је  918 контејнера запремине 1,1 m³. Према досадашњем искуству, годишње 
је потребно заменити до 10% хаварисаних контејнера, чиме би се значајно грађанима 
побољшали услови за одлагање смећа, убрзало пражњење контејнера, а самим тим 
ниво комуналне хигијене би био значајно побољшан.
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Пројекат за спровођење јавног рада - 2016 у координацији са ЈКП „10. Октобар” 
Барајево

Национална служба за запошљавање, расписала јe јавни конкурс за организовање 
спровођења јавних радова, на којима се ангажују незапослена лица и незапослене 
особе са инвалидитетом у 2016. години.

Област спровођења јавног рада је одржавање и заштита животне средине и природе. 
Јавни рад предвиђен пројектом, представљао је чишћење дивље депоније у Гунцатима 
(МЗ Гунцати). 

На територији Градске општине Барајево, евидентирано је постојање 23 дивље депоније. 
Евиденцијом су захваћене следеће месне заједнице: Арнајево, Барајево, Баћевац, 
Бељина, Бождаревац, Велики Борак, Вранић, Гунцати, Лисовић, Манић, Мeљак, Рожанци 
и Шиљаковац. Процењена количина отпада на дивљим депонијама на територији 
Градске општине Барајево износи 4675 m³. Спровођењем активности, предвиђених 
пројектом, ЈКП „10. Октобар” Барајево, обезбедила је видљивост чишћењем дела 
предметне локације. Спровођењем аплицираног јавног рада, остварио се директан 
утицај на подизање нивоа одржавања и заштите животне средине.

Дивља депонија на обали Бељанице 

Конкретан циљ јавног позива био је да остварењем истог допринесе већој успешности 
спровођења плана управљања комуналним отпадом. 

Обзиром да је једна од активности предузећа ЈКП „10.Октобар“ Барајево, чишћење 
дивљих депонија, то је могућност прерастања јавног рада у сталну активност, била 
више него оправдана. Битно је напоменути да су наведене активности у корелацији 
са општим циљем Локалног плана управљања отпадом 2011-2020.године. Пројекат је 
званично одобрен и реализован у периоду од три месеца.
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7.2.   ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

На општини Вождовац велика пажња поклања се заштити животне средине и 
унапређењу екологије и свести наших грађана колико је то битан сегмент свачијег 
живота.

Остварена је значајна сарадња са ЈКП „Зеленило Београд”, поготово у могућности 
директне комуникације грађана општине Вождовац и овог предузећа. Такође, наша 
општина активно учествује у свим акцијама које ЈКП „Зеленило Београд” организује, 
као што је акција „За зеленији Београд”.

Препознавши значај чистоће и хигијене уопште, блиско сарађујемо и са ЈКП „Градска 
чистоћа“.

Градска општина Вождовац има ангажовану и „Еколошку патролу”. Еко патрола општине 
Вождовац може да уреди одређене површине које нису у програму одржавања јавних 
предузећа, а уз координацију са градским јавним предузећима, може да преузме и део 
њиховог посла, ако је такав захтев у интересу грађана Вождовца.
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На позив грађана Вождовца, радници Еко патроле излазе на терен и помажу при:

1)	 Одржавању/уређењу површина јавне намене (јавне саобраћајне површине, 
јавне зелене површине, површине око објеката јавне намене)

2)	 Одржавању/уређењу површина у јавном коришћењу (слободне површине 
блока, слободне површине грађевинских парцела, отворени делови зграда 
намењени пешацима).

Значајне активности Еко патроле у 2016. години:

1. Чишћење снега и уклањање леда у току зимских месеци са пролаза, улица 
и паркинга, са површина и прилаза школама, здравственим установама и 
другим јавним објектима:

-	 Дом здравља Вождовац у Шумицама, Криволачкој, Булевару ЈНА и др.

-	 Основне школе „Змај Јова Јовановић”, „Ђуро Даничић”, „Јанко 
Веселиновић” и др.

-	 Дом за стара лица у Качерској, Дом за дневни боравак деце са 
церебралном парализом.

2. Чишћење паркова, дечијих игралишта, спортских терена, травњака и 
пролаза између стамбених објеката, пражњење парковских канти за смеће, 
сакупљање и одношење ситног смећа и кабастог комуналног отпада, 
чишћење мањих дивљих депонија, уклањање запаљеног депонованог 
отпада, уклањање накупљених гомила грања, чишћење накупљеног лишћа 
са прилаза зградама у току јесени:
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-	 дуж Кумодрашке улице, улице Браће Јерковић, у Костолачкој улици, зелена 
површина дуж  улице Радована Симића Циге, Бањица у зони 5 солитера и око 
пијаце, дуж улице Игњата Јоба, Заплањска и др.

-	 парк иза ТЦ у Кумодрашкој, између Кумодрашке и Краљевачке улице, парк код 
ул.Милана Распоповића и Љубе Вучковића, парк код „Лађе” у улици Војводе 
Степе, код Вождовачке цркве, у насељу Степа Степановић, парк у Поп Ташковој, 
код Више Електротехничке школе, паркови дуж Римске улице и многи други.

3. Чишћење тргова и платоа: испред Месних заједница (Браће Јерковић, 
Зуце, Митрово брдо, Кумодраж II, Пиносава и др), испред прехрамбених 
продавница, око тржних центара (ТЦ Бањица, БТЦ у Кумодрашкој улици 
и др), испред установа високог образовања (плато испред Факултета 
организационих наука, Саобраћајног факултета), плато испред Спортског 
центра Вождовац и др.

4. Чишћење око окретница возила јавног превоза, запрљаних паркинг 
простора, тротоара око пијаца:

-	 окретница трамваја на Бањици, аутобуса на Медаковићу, пролаз код  
трамвајске станице на Трошарини на Бањици и др.

5. Кошење траве, грабуљање и отклањање откоса, орезивање и отклањање 
шибља и живе ограде, сеча танких сувих грана, уклањање амброзије око 
објеката јавне намене (основне школе, предшколске установе, месне 
заједнице и др) и стамбених објеката.

6. Чишћење и кошење траве на гробљима. Примери локација :

-	 гробље у Белом потоку, Рипњу, око Централног гробља дуж Заплањске 
улице
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7. Крчење непожељне вегетације дуж тротоара и саобраћајних путева која 
омета проходност и видљивост.

Општина Вождовац организује и мале радионице у основним школама где се малишаним 
од малих ногу представња важност очувања животне средине.

Сматрамо да је од изузетне важности комуникација и сарадња између свих надлежних 
државних институција и грађана, па тако узимамо учешће у еколошким трибинама и 
семинарима који подижу свест о значају заштите животне средине и помажу нам да 
је унапредимо, а наши грађани активно учествују у уређењу и одржавању  простора 
око својих стамбених јединица и на тај начин доприносе лепшем изгледу свога краја 
и своје општине.
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7.3.  ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

1. Градска општина Врачар и Удружење за унапређење животне средине и 
урбаних простора ЗЕЛЕНИ ГРАД су у периоду април-мај у четири основне школе на 
Врачару организовали интерактивна предавања са ученицима старијих разреда, а све 
у циљу унапређења животног простора. 

Предавања су реализована у школама. Ученицима су пуштане презентације прилагођене 
узрасту, са доста занимљивих графикона и слика, а у трајању од два дана по сат времена. 
Циљна група били су ученици старијих разреда основних школа, односно ученици у 
развојном добу када је потребно да стекну знања која се тичу сопственог окружења, 
као и наставници и родитељи којима ће ученици преносити стечена сазнања. 

Циљ су подстицање одрживог развоја и високих стандарда у планирању и дизајну 
кроз деловање и интердисциплинарни приступ у областима пејзажне архитектуре, 
урбанизма, просторног планирања, заштите животне средине. Промовишући вредност 
и значај, указујући на проблеме стварног и природног окружења, учествујући у 
проналажењу решења уз развијање критичке свести кроз креативност и неговање 
мултидисциплинарног приступа у раду, стичу нова знања која им омогућавају да 
простор око себе сагледају на другачији начин и упознају се са савременим моделима 
развоја простора. 

Формирана је свест о границама и ресурсима простора, а младима је пружена помоћ 
да формирају визију о потреби организације заједнице у којој ће имати одговорност, а 
са друге стране и слободу да одрживо користе простор и задовоље све своје потребе 
у њему. 

Очекивани резултати су укључивање младих у удружења локалне заједнице, 
промовисање промена у понашању грађана и системима вредности на којима се 
понашање заснива, уз све већу заинтересованост за питања животне средине и 
принципе одрживости. 

2. Градска општина Врачар и Фондација ДАНА су у периоду јун-септембар у 
Врачарским парковима организовале и приредиле пет манифестација са циљем 
подизања свести локалног становништва на неопходност очувања природних ресурса. 

Манифестације су реализоване у виду мултимедијалних интерактивних презентација 
на тему рационалног коришћења воде и енергије као и значаја рециклаже за одрживи 
локални развој. 

Циљна група су били случајни пролазници-корисници Врачарских паркова, који су 
одговорили на иницијативу бројним и суштинским интересовањем за овај нови вид 
комуникације, а посебно је занимљиво да су најмлађи становници Врачара исказали 
највећи ентузијазам и разумевање. 
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Очекивани резултати су промене у индивидуалном и колективном понашању свих 
становника којима се на великим пројекционим презентацијама и кроз видео игрице, 
сугерисала количина воде и енергије која је неопходна за производњу свакодневних 
предмета, а које узимамо од наше Планете, тако да сваки становник може да израчуна 
свој индивидуални отисак на своје локално окружење.

3. Градска општина Врачар је потписала дугорочни протокол о сарадњи са 
Удржењем Чеп за хендикеп у октобру месецу 2016. године. Удржење Чеп за 
хендикеп се бави еколошко хуманитарним радом, односно прикипљају све врсте 
пластичних чепова, које касније предају на рециклажу, а од сировине добијају новац 
којим купују потребна ортопедска помагала. Циљна група су били сви становници 
општине Врачар, као и запослени. У холу ГО Врачар постављена је велика кутија са 
обележјем удружења, а грађани, као и запослени у општини су у кутију убацивали 
пластичне чепове. Очекивани резултати су промене у индивидуалном и колективном 
понашању свих становника, као и подстицање на хуманост. 

Градска општина Врачар је имплементирала систем заштите животне средине ИСО 
14000 .
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7.4.   ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

Општина Гроцка простире се на око 290 км² и у свом саставу има 15 насеља. Сва насеља 
су класификована као сеоска осим насеља Гроцка, Лештане, Калуђерица, Винча, Болеч 
и Врчин која су класификована као урбана. Општина Гроцка се налази у источном делу 
Београда, северни део је смештен у Подунављу док се јужни простире око реке Раље.
По попису становништва из 2011. године,  на територији општине Гроцка живи 85.654 
становника. Гроцка је пољопривредна општина, са око 24.552 хектара обрадивог 
пољопривредног земљишта.   

У протеклој години интезивно се радило на изради и усвајању документа стратегије 
одрживог развоја ГО Гроцка за период 2017 - 2021. године која је  је усвојена и сада 
представља основ за развој општине Гроцке. Реализацијом пројекта  да сва насеља  
добију воду за пиће,  да се уреди канализациона мрежа и ојачају капацитети комуналних 
предузећа, ниво заштите животне средине био би знатно побољшан. Усвајањем Плана 
генералне регулације, а  у чијој изради смо активно учествовали и предложеним 
амандманима знатно утицали на прилагођавању потребама грађана, а које ће имати 
утицај на побољшање услова живота и подизање нивоа заштите животне средине.

Услед велике површине општине, процес изградње канализационе мреже није 
равномерно текао, тако да већи део насеља  нема изграђену канализациону мрежу. 
Највећи проблем је у Калуђерици где постоје идејна решења, а чека се реализација 
по усвајању ПГРа. Док се трајно не реши проблем канализације у Калуђерици можемо 
само да ублажимо проблем, чишћењем Калуђерачког потока, што редовно и обављамо.
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У 2016.години радили смо на јачању  капацитета за прикупљање комуналног отпада. 
Ниво услуге је побољшан. У 2016. години и 2017. години  подељно је 15000  канти за 
смеће домаћинствима, а урађено је и 350 јединичних  ниша за контејнере. На целој 
територији општине постављени су контејнери за пластичну амбалажу. Комунална 
инспекција обилазећи редовно терен, указује на стварање дивљих депонија које 
уклањамо. Такође у сарадњи са Комуналном инспекцијом радимо на превентивном 
деловању и спечавању прављења нових депонија. Јавне зелене повшине се редовно 
одржавају кошењем траве и чишћењем. Акцијом  озелелењавања  оплеменили смо  
простор око споменика Руским војницима, Ослободиоцима Београда у Ритопеку. 
Током априла месеца заједно са комуналним предузећима и Канцеларијом за младе 
организована је акција уређења општине. 

С обзиром да је  ГО Гроцка пољопривредна општина и да се применом агротехничких 
мера све више користе пестициди, у протеклом периоду смо организовали саветовања 
пољопривредника где су стручњаци из ове области  говорили о правилној примени 
пестицида . 

Обележавајући дан планете Земље и Дан заштите животне средине ораганизовали смо 
трибину под називом „Екологија као начин живљења” уз учешће Градског секретара за 
заштиту животне средине Горана Тривана и Гордане Брун, магистра заштите животне 
средине, на  којој су били присутни директори основних школа и учитељи.  Уз учешће 
великог броја излагача, приредили смо и сајам хортикултуре, а током маја отворен 
је и конкурс за најуређеније двориште и улицу. Победницима на овим такмичењима 
обезбеђене су вредне награде.
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У 2016. години покушали смо да створимо предуслове за плански развој ГО Гроцка  
израдом идејних решења у чију реализацију можемо да кренемо одмах по усвајању 
ПГРа. У том смислу, у протеклој години највише се радило на прјектима  на којима ће 
се радити у наредном периоду.
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7.5.   ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

Акција „За зеленији Београд” на Звездари 

Градска општина Звездара је једна од 10 градских општина која је 2016. године 
четрнаести пут за редом учествовала у Акцији „За зеленији Београд” реализована у 
организацији ЈКП „Зеленило Београд”. 

Такмичење је организовано у пет категорија:

-	 Најлепша зелена површина око стамбене зграде (блоковско зеленило)

-	 Најлепши балкон

-	 Најлепша зелена површина испред пословног објекта

-	 Најлепше уређено школско двориште

-	 Најлепше уређено двориште предшколске установе

Након завршетка времена за пријављивање учесника, општинска комисија је 
контактирала особе које су пријавиле зелене површине, обишла пријављене површине 
и одабрала најбоље по категоријама за које је, најпре у Општини, а затим на нивоу града, 
било организовано свечано проглашење победника и уручење награда. Сви учесници 
у Акцији на Звездари су од Градске општине Звездара добили захвалнице за учешће у 
акцији, а победници су награђени и пригодним поклоном. Победници на нивоу општине 
освојили су признања и на нивоу града. Циљ акције је да подстакне грађане да улепшају 
и зеленилом оплемене средину у којој живе, као и да учине да Београд буде што лепши. 

„Пеђолино шоу и Плавци комуналци”

Едукативна представа за децу под називом „Пеђолино шоу и Плавци комуналци”, у 
организацији Комуналне полиције града Београда и уз подршку Градске општине 
Звездара, одржана је у петак, 7. октобра у МЗ „Липов лад”. Представа је била део 
образовне кампање „Чувајмо паркове града”, у којој се најмлађи суграђани упознају са 
последицама небриге о животној средини и добробитима њеног очувања.

Општина Звездара у акцији „Сат за нашу планету 2016”

Градска општина Звездара је и 2016. године  учествовала у светској акцији „Сат за нашу 
планету 2016” коју организује Светски фонд за природу и у којој је Република Србија 
учествовала осми пут. У акцији која је одржана у суботу 19. марта 2016. у периоду од 
20.30 до 21.30 сати људи широм света искључили су светла на један сат да би помогли 
борбу против климатских промена.
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Наставак акције „Чеп у џеп” на Звездари

Акција „Чеп у џеп”, коју реализују Градска општина Звездара и звездарске институције, 
првенствено школе, настављена је и 2016. године, а прикупљани су пластични чепови 
са флашица воде, сокова и других напитака, млечних производа, уља, сирћета, крема 
за руке, паста за зубе, са средства за прање судова и др. Средства добијена од откупа 
пластичних чепова уплаћивана су у хуманитарне сврхе (нпр. за куповину лекова или 
ортопедских помагала за болесну децу са Звездаре) на предлог Актива директора 
звездарских основних школа. Учешћем у акцији, не само да се чини хумано дело и 
помаже оболелој деци, већ се развија и шири еколошка свест и подсећа колико је важно 
да сви бринемо о очувању животне средине.

Инвестиционо одржавање јавне зелене површине у оквиру стамбеног блока 
између улица Суботичка и Генерала Михајла Живковић

У вези овог пројекта по закључку Градоначелника, потписан је тројни Уговор између 
Секретаријата за комуналне и стамбене послове, ЈКП „Зеленило Београд” и ГО Звездара. 
Паркић у Суботичкој улици, делу Звездаре где иначе има веома мало зелених површина 
и простора за игру деце, je у потпуности реконструисан. Постављени су нови, атестирани 
реквизити за игру деце (љуљашка, вртешка и њихалица)  са заштитним подлогама. Нови 
застори, стазе и рампа омогућавају приступ мајкама са децом у колицима, као и особама 
са инвалидитетом. Како је игралиште на раскрсници улица, постављањем нове ограде 
и поправком дела старе, обезбеђена је несметана и безбедна игра деце. Постављене 
су нове клупе као и сто за шах.
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На три локације, кроз програм „Урбани џепови - Београда”, уређене су зелене 
површине и то: На углу Булевара и Батутове, На углу Игманске и Војводе Бране 
37 и Славујев венац. 

Пројекат „Урбани џепови” се бави запуштеним градским просторима, у циљу анимирања 
локалне заједнице на његовом уређењу и одржавању на принципима одрживог 
развоја.  Пројекат се бави градским просторима који су данас углавном напуштени 
или запуштени, а који адекватном интервенцијом постају део свакодневнице локалног 
становништва и представљају значајан допринос побољшању услова њиховог живота. 
Градски простори обухваћени овим пројектом се, генерално, мало користе, из разних 
разлога неуређени су или немају адекватну опрему, а реализацијом пројеката би се 
омогућило несметано коришћење ових простора.

Уређење јавне површине парка за миран одмор на углу улица Рузвелтове,     
Војводе Бране и Далматинске

На углу улица Рузвелтове, Војводе Бране и Далматинске где је некада био паркић за 
децу, реконструисан је парк за миран одмор је је више прилагођен локацији (раскрснице 
прометних улица).  Урађено је ново поплочавање од штампаног бетона са клупама 
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и озелењена је читава површина. Бука из околних улица се ублажила подизањем, на 
угловима парка, „зелених зидова” тј. зидова на којима су посађене биљке током целе 
године.
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7.6.   ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Градска општина Земун је у 2016. години организовала акције и манифестације у циљу 
популаризације и едукације грађана Земуна на унапређењу и очувању животне средине:

-	 Праћење контроле загађености ваздуха, земље, воде за пиће и водотока Дунава

-	 Промоцију екологије путем традиционалних акција, манифестација и програма

-	 Израда пројеката везаних за заштиту животне средине по конкурсу Националне 
службе за запошљавање

-	 Давање мишљења о потреби процене утицаја на животну средину

-	 Решавање по захтевима грађана везаних за загађење животне средине, 
интензивну сарадњу са општинским, градским, републичким, медијским, стручним 
и комуналним институцијама

-	 Одношење електронског и папирног отпада на поступак рециклаже

 

Јануар-фебруар

Поводом Новогодишњих и Божићних празника, градска општина Земун организује 
традиционалну манифестацију под називом „Најлепши Божићни излог 2016. године”, 
такмичење у уређењу излога и  витрина на територији градске општине Земун. 
Право учешћа имају сви грађани Земуна, као и правна лица који су уредили део свог 
радног простора доступног јавности. У овогодишњој манифестацији  учествовало је 
56 такмичара, за категорију најлепши излог–витрина пријавило се 52 такмичара, а 
за категорију најлепша улична тезга 4 такмичара. Том приликом додељене су по три 
награде за категорије најлепши излог и најлепша тезга, укупно 6 (шест) као и 10 (десет) 
плакета за учествовање.

У категорији најлепши Божићни излог-витрина жири је доделио прву награду 
продавници „Декор плус”, друга је додељена кафе бару „Хедонист”, а трећa кафе бару 
„Јулије фест”. 

У категорији најлепша Божићна тезга прво место је припало „Кликер студио” за тезгу 
са предметима од текстила, Цвети Павловић, за тезгу са грнчарским производима и 
тезги удружења „Хоби арт”.

Мај-јун

Манифестација „Најлепша цветна алеја Земуна 2016. године” је такмичење у чишћењу, 
уређењу и улепшавању башти, балкона, школских и предшколских дворишта, као и 
блоковског зеленила између зграда. Ове године, ван званичног такмичарског програма 
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такмичење се одржавало и у категорији „Најлепше уређено зеленило унутар, око и 
испред пословног простора”. Учествовало је 52 такмичара у 5 званичних категорија, као 
и у једној категотији ван званичног дела. Најбољима у свим категоријама додељене су 
награде, (три награде у пет категорија) и четири плакете.

Победници у овогодишњој манифестацији су:

Љиљана Марковић и Драгана Јањић - најлепша башта

Густав Милер - најлепше блоковско зеленило

Милан Кокир - најлепши балкон

ОШ „Горња Варош”- најлепше школско двориште

Обданиште „Пчелица Маја”- најлепше предшколско двориште

Ван званичног такмичарског програма, за најлепши уређени простор испред, око или 
унутар пословног објекта је простор ресторана „Динара” из Батајнице, и  „Геронтолошки 
центар”. 

  

Победници у свим категоријама предложени су за учествовање у такмичењу „За зеленији 
Београд” које је било одржано почетком септембра месеца на Малом Калемегдану у 
организацији „Зеленила Београд”.

 Градска општина Земун је освојила једно прво место (Милан Кокир) за најлепше уређено 
двориште и једно друго место (ресторан Динара) за најлепше уређену зелену површину 
испред пословног простора.



279

8. АК ТИВНОС ТИ ГРА ДСКИХ ОПШТИНА НА ПОЉУ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У организацији Групе за одрживи развој привредних делатности – послови заштите 
животне средине, у сарадњи са предузећем за сакупљање и транспорт отпада 
„Рециклажа 011”, д.о.о. из Београда-Земуна, у Основној школи „Гаврило Принцип” у 
Земуну, дана 13. априла 2016. Године, одржано је предавање, уз видео презентацију, на 
тему „Третман отпада”. Предавач је био власник и директор предузећа „Рециклажа 011”, 
дугогодишњи сарадник градске општине Земун господин Драган Умчанин. Поменутом 
предавању присуствовало је укупно шест одељења са преко 120 учесника. 

Јул-август

Током јула месеца, једном недељно, за све заинтерсоване грађане Земуна, организована 
је тура пешачења на Великом Ратном острву. Поменутим пешачким турама стазама 
здравља, присуствовало је око 200 грађана свих узраста, којима је у амфитеатру 
одржано кратко предавање о историјату острва, биљном и животињском свету и о 
значају острва за ЕКО систем. Предавања су држали овлашћени предавачи из Завода 
за заштиту природе Републике Србије.

Члан удружења „Одраз природе”, одржао је предавање на тему винове лозе у Земуну. 
Предавање је одржано на лицу места, односну у дворишту Господске улице број 4. 
Предавању су присуствовали станари, власници локала, пролазници и сви обавештени 
грађани преко званичног сајта ГО Земун. 

После летњег школског распуста, у периоду септембар-новембар, организована 
су   предавања по школама на тему „Заштићена природна подручја и добра Земуна”. 
Одржано је укупно 4 (четири) предавања намењених узрасту трећег и шестог разреда, 
на којима је  присуствовало у просеку по 120 ђака. Предавање су држали предавачи из 
удружења „Одраз природе”.
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Организовано је и спроведено двадесет уклањања електронског отпада из просторија 
Градске општине Земун на даљи поступак – рециклажу, преко предузећа „S.E.Т-Reciklaža” 
d.o.o. из Београда. Однето је око 200 килограма разног електронског отпада на поступак 
рециклаже.

Учешће на семинарима, конференцијама, округлим столовима и Инфо данима.

Поводом међународног обележавања реке Дунав, присуство округлом столу на 
тему учешћа јавности у процесу припреме планова управљања речним сливовима и 
управљање сливом реке Дунав.
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7.7.   ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

У циљу заштите животне средине и унапређења здравља људи током 2016. године 
реализоване су бројне активности које су препознате као приоритети приликом 
анализе стања животне средине на територији градске општине Лазаревац.

Општина Лазаревац је организовала, финасирала  и спроводила разне пројекте, 
програме, акције и манифестације, у сарадњи са јавним предузећима  (чији је оснивач), 
који су непосредно или посредно везани за заштиту животне средине.

Неке од најзначајнијих активности које су реализоване у 2016. години су следеће:

Капитална улагања у систем даљинског грејања на подручју градске општине 
Лазаревац

На  територији градске општине Лазаревац поред постројења „Колубарa Прерада” 
у којима се обавља процес сушења угља, лоцираном у Вреоцима и постројења  
Термоелекране у Великим Црљенима (производња електричне енергије), узроци који 
утичу на квалитет амбијенталног ваздуха  су саобраћај и индивидуална  ложишта. На 
основу добијених резултата о нивоу загађености ваздуха на територији Лазаревца, 
односно одређивањем степена загађењости ваздуха у односу на граничне вредности 
имисије (ГВИ) утврђено је да су суспендоване честице величине до 10 микрона повећане 
током зиме у односу на летњи период из разлога што су зими кућна  ложишта знатно 
активнија, услед чега резултати мерења нивоа загађујућих материја пореклом од 
стациoнарних извора загађивања вадуха у настањеним подручјима (АМЦ- Слободана 
Козарева бр.1) показују прекорачења граничних вредности загађујућих материја у 
ваздуху током грејне сезоне, посебно што се за огрев користи у највећој мери лигнит 
мање калоријске вредности. 

Сходно свему наведеном прикључењем нових домнаћинстава на топлификациони 
систем свакако ће се смањити ниво загађујућих материја и њихово присуство у ваздуху. 
Константан развој, проширење, унапређење и модернизација топлификационг система, 
као и оријентација на даљинску топлификацију у општини Лазаревац, представља 
један од приоритета, не само у смислу рационалне потрошње енергената, већ и у 
смислу мањег загађења ваздуха проузрокованог индивидуалним  ложиштима и малим 
котларницама.

Током 2016. године наставило се са изградњом нове и санацијом постојеће топловодне 
мреже и то: 

• изградњом нових делова топловодне мреже огранка О2,О3,О4 и О5 у склопу 
радова на осавремењавању улице Станислав Сремчевић Црни-укупне дужине 
изведених траса 1100 метара;
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• изградњом новог огранка топловодне мреже „Никола Тесла 1” у улици Николе 
Тесле, укупне дужине изведених траса 530 метара метара;                                      

• санацијом постојеће топловодне мреже огранка „Стадион” на Северној 2 
Магистрали, укупне дужине изведених траса 159 метара;

• санацијом постојеће топловодне  мреже огранка Пауновића брдо на Централној 
магистрали, укупне дужине изведених траса 450 метара и 

• изградњом прикључака за нове потрошаче у укупној дужини траса од 220 
метара.

Важнији радови на одржавању топловодне мреже изведени током 2016. године су:

• одржавање - замена главних преградних вентила према магистралама Северној и 
Централној и на транспортним пумпама у препумпној станици;

• одржавање - замена 18 постојећих измењивача топлоте новим, због подизања 
степена поузданости и боље енергетске искористивости;

• одржавање - замена 20 постојећих циркулационих пумпи новим у топлотним 
подстаницама због подизања степена поузданости и боље енергетске 
искористивости;

• реконструкција свих постојећих топлотних подстаница колективног становања ради 
могућности уграђивања опреме за мерење утрошене топлотне енергије и даљинско 
управљање из диспечерског центра и  

• одржавање - санација топлотне изолације у дужини од (око 70 метара) на 
преводницама Централне магистрале ради смањења топлотних губитака и боље 
енергетске искористивости.

Изградња нових капацитета за водоснабедање насеља и реконструкција и изградња 
нових система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода

На основу Закона о комуналним делатностима („Службни гласник РС”, број 88/11 
и 104/16) градска општина Лазаревац уређује и обезбеђује услове за обављање и 
развој комуналних делатности и уређује начин организовања послова у вршењу  
комуналних делатности на својој територији. Између осталих,  две основе делатности 
ЈПКП „Лазаревац” су снабдевање водом за пиће и прикупљање и одвођење отпадних 
и атмосферских вода на територији општине Лазаревац. Постојећа дистрибутивна 
водоводна мрежа је стара, са високим процентом губитака, што доста отежава 
рационалну потрошњу воде и доводи до прекомерне експлоатације природних ресурса. 
Како би се решио овај проблем  урађен је Програм санације и анализа  производње, 
потрошње и губитака воде на водоводном систему „Лазаревац”, на основу којег се 
приступило извођењу радова на санацији водоводне мреже. Изградња секундарне 
мреже за угрожена  насеља и прикључивање што већег броја становништва на 
постојеће системе водоснабдевања допринео је повећању доступности квалитетне 
воде и очувању  природних ресурса.
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У 2016. године ЈПКП „Лазаревац”- Сектор за одржавање и изградњу водоводне мреже 
био је ангажован на изградњи нових водоводних линија, санацији кварова, одржавању 
примарне и секундарне водоводне мреже и водоводних инсталација. На магистралним 
цевоводима и дистрибутивној мрежи урађен је велики број интервенција. Када је 
реч о бољем и квалитетнијем водоснабдевању, током 2016. године, ЈПКП „Лазаревац” 
изградило је и реконструисало 4128 метара водоводних линија у дужини. 

Контрола квалитета воде за пиће вршена је у складу са важећим Правилником о 
хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр. 42/98 и 44/99 ).    

Један од приоритета у 2016. години био је адекватно прикупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних вода  на територији општине Лазаревац, што представља 
основни корак у спречавању загађења водних ресурса. Канализациона мрежа у 
општини Лазаревац не постоји у свим насељима.    

Градско подручје са приградским насељима обухваћено је са око 50% примарне 
канализационе мреже, док се остале сакупљене отпадне воде директно испуштају у 
природне рецепијенте. Ван града ни једно насеље нема изграђену канализациону мрежу. 
На  периферним месним заједница, као и у делу Лазаревца, налазе се септичке јаме које 
су већином  водопропусне. Део постојећих фекалних канала нису задовољавајићи у 
погледу капацитета пријемне и транспортне моћи отпадних вода, тако да их је потребно 
реконструисати.

Реконструкцијом и изградњом  нових система за прикупљање, одвођење и 
пречишћавање отпадних вода постићи ће се квалитетније функционисање 
канализационог система који  директно утиче на побољшање стања квалитета воде 
у водоводима и налазиштима подземних вода. У току 2016. године изграђено је и 
реконструсано 8855 метара канализационих линија (фекална и кишна канализација) у 
дужини.

Tакође, кишна канализација представља додатни проблем када је у питању стање 
животне средине у општини Лазаревац. Проблем кишне канализације у Лазаревцу 
се јавља у доњим деловима града за време јаких киша, јер одводни канали не могу 
да приме све воде. На овај начин се стварају површине са стајаћом водом које су 
легло комараца (у летњем периоду) и истовремено извор загађења. Благовременим 
одржавањем и реконструкцијом кишног канализационог система, добиће се ефикасна 
евакуација атмосферских падавина за време обилних киша.

Поступање са комуналним отпадом на територији општине Лазаревац

На основу Одлуке  о изменама и допунама одлуке о уређивању обављања појединих 
послова у комуналној делатности одржавања чистоће на територији градске општине 
Лазаревац („Службени лист града Београда”,бр. 27/05,4/06 и 12/15), надлежност из 
области сакупљања, транспорта и одлагања комуналног отпада, поверена је ЈПКП 
„Лазаревац”. Ово комунално предузеће вршило  је редовно прикупљање отпада (део 
града где постоји организовано сакупљање отпада) како би се обезбедио највиши 
степен заштите животне средине, а тиме и заштита здравља становништва. Наведено 
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јавно предузеће вршило је и сакупљање кабастог смећа од привредних субјеката, а 
такође и по позиву грађана. Акција прикупљања сезонског отпада организована је  два 
пута годишње (пролеће и јесен).

Како се за 24,2 % становништва делимично организује сакупљање  комуналног отпада, 
а за 27,2% не постоји редовно прикупљање отпада, овакво стање директно је утицало 
на стварање 15 „дивљих” депонија на територији општине Лазаревац (улице:Војводе 
Степе, Воводе Путника, Косте Рацина, Бранка Радичевића, Нова Његошева, Брдо Човка, 
Стубички вис и Николе Тесле) и настањена места (Нови Медошевац, Дрен, Степојевац, 
Шопић  итд). 

На читавој територији општине Лазаревац постоји проблем стварања „дивљих” 
депонија, како у граду, тако и у сеоским срединама. Отпад се неконтролисано баца поред 
путева  и саобраћајница, поред  контејнера, у приобаљу река и канала за одводњавање. 
Узрок настанка ових „дивљих” депонија су несавесни појединци.

Планом управљања отпада за градску општину Лазаревац („Службени лист града 
Београда”, број 15/2011), предвиђена је санација односно чишћење  постојећих „дивљих” 
депонија и након тога постављање посуда (контејнера) за прикупљање новонасталог 
отпада, јер се једино на тај начин може зауставити поновно загађење већ саниране 
територије. То су најчешће локације поред путева  или у шумским приступачним 
деловима.

Aктивности на реализацији пројекта изградње Регионалне депоније комуналног 
отпада (неопасног) „Каленић”

Пројекат изградње Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић” има обележје 
међународног пројекта и заједнички је за Колубарски управни округ и делове подручја 
Мачванског управног округа и подручја града Београда са 11 градова и општина: Ваљево, 
Обреновац, Лазаревац, Уб, Барајево, Владимирци, Мионица, Лајковац, Коцељева, 
Осечина и Љиг. Подручје у обухвату регионалног пројекта има 363.360 становника и 
просечну количину сакупљеног чврстог комуналног отпада 330 тона/дан.

ГО Лазаревац је у пројекат изградње регионалног центра за управљање отпадом 
„Каленић” укључена од самог почетка. Важан и неопходан корак за наставак реализације 
овог пројекта престављало је оснивање Регионалног предузећа „Еко Тамнава” д.о.о. које 
је основано потписивањем међународног споразума. Споразум о оснивању предузећа 
потписали су представници Ваљева, Уба, Лајковца, Љига, Мионице, Владимираца, 
Коцељеве, Осечине, Барајева, Обреновца и Лазаревца. Све општине потписнице овог 
споразума имају свој удео у вођењу поменутог предузећа.  

На основу претходне сагласности градова и општина, ресорног Министарсва и 
оператера -  РЕЦ „Еко Тамнава” д.о.о. Уб, донет је пројектован План финансирања и 
утврђена је динамика припреме техничке документације чиме су се испунили услови 
за донацију бесповратних средстава  ИПА фонда у износу од око 17 милиона евра за 
реализацију читавог пројекта.
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Током  2016. године реализоване су следеће активности на пројекту Региналне депоније 
комуналног (неопасног) отпада „Каленић”:

• решени су имовинско - правни односи на локацији за изградњу Регионалне 
депоније комуналног отпада „Каленић” и укњижено право власништва на 
грађевинским парцелама за изградњу на привредно друштво Регионални центар 
за управљање отпадом „Еко-Тамнава” д.о.о. Уб,  као носиоца инвестиције и будућег 
оператера депоније.

• завршена је пројектно - техничка документација до нивоа Идејни пројекат, и 
прибављена позитивна оцена Републичке ревизионе комисије којом се одобрава 
наставак активности  израдом Пројекта за грађевинску дозволу.

• израђена је Студија утицаја пројекта изградње Регионалне  депоније „Каленић” на 
животну средину и прибављена позитивна оцена ресорног Министарства којим се 
одобрава реализација пројекта.                                                                                                                                                

План уређења  и одржавање јавних зелених поршина

У оквиру редовног одржавања јавних зелених површина на територији ГО Лазаревац 
током  2016. године  реализоване су активности које се односе на уређење јавних 
простора (паркови, стамбена насеља, кеј Лукавице дрвореди итд).

Планом уређења и одржавања јавних  зелених површина у 2016. години наведене су 
све врсте радова, као и количине истих на свакој локацији појединачно и обухватале 
су следеће радове: одржавање дрвећа, сеча и заштита стабала, одржавање шибља и  
живе ограде, одржавање травњака и ружа, цветњака, одржавање фонтана, јавних чесми, 
оплемењивање јавних зелених површина са мобилијаром, одржавање парковског 
мобилијара, клупа, заштитних стубића и рукохвата, као и посуда за одлагање смећа 
дечјих реквизита и одржавање спортских реквизита.

Локације сређених терена за децу, спортских игралишта са справама за вежбање на 
подручју општине Лазаревац:

Паркови:

-	 Парк „Вис”- дечје игралиште (кућица за игру за децу са тобоганима, љуљашке, 
клацкалице, ракета);

-	 Парк „Вртић” - дечје игралиште (кућица за игру деце сатобоганима, љуљашке, 
клацкалице ракета), кошаркашки терен,вежбалиште са отвореним справама и 

-	 Парк „Каменград”- дечје игралиште (кућица за игру деце са тобоганима, љуљашке, 
клацкалице ,ракета и пењалице).

Стамбена насеља:

-	 Простор „I и II стамбена колонија” – кошаркашки терен

-	 Насеље „Топољњак” – два кошаркашка терена, игралиште за игру деце 
(клацкалице, љуљашке, пењалице);
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-	 Насеље „Пауновића брдо” – кошаркашки терен, игралиште за игру деце 
клацкалице, љуљашке, пењалице);

-	 Насеље „Орашац” – фудбалски терен, игралиште за игру деце (клацкалице, 
љуљашке); 

-	 Насеље „Стадион” – игралиште за игру деце (клацкалице, љуљашке);

-	 Насеље од парка Вис до улица В.Савић и Д.Караклајић – игралиште за игру деце 
(љуљашке);

-	 Локација „Б” – игралиште за игру деце (клацкалице, љуљашке, ракета).

-	 Локације сређених терена за децу, спортских игралишта:

-	 Насеље у Улици Д.Караклајића - дечје игралиште од рециклиране гуме (вртешка, 
љуљашка, клацкалица).

Акције озелењавања у току 2016. године су изведене на локацијама: 

-	 Паркови: парк Вис, парк Вртић, 

-	 Стамбена насеља: Стадион, Орашац, у Улици Д. Караклајића, Пауновића брдо, 
простор I и II стамбена колонија, насеље III месна  заједница, 

-	 Саобраћајнице: централна пешачка зона, Улица Светог Саве, Улица Димитрија 
Туцовића, Железничка, Бранка Радичевића и 

-	 Водене површине: кеј Лукавица.                                                                                               

За сезону пролеће-јесен 2016. године засађено је 260 лишћара , 60 четинара, 300 
перена и 8000 сезонског цвећа.

Пројекти

Пројекат изградње градског Парка

У периоду 2015-2016. године вршени су радови на изградњи  инфраструктуре  и уређења 
првог правог градског парка у Лазаревцу по Решењу о одобрењу за изградњу : 350-
805/2006-04 од 22.01.2007. године издатог од Одељења за урбанизам и грађевинске 
послове градске општине Лазаревац. У питању су радови на реализацији друге фазе  
изградње градског парка (делимична изградња), сходно опредењеним средствима.

У оквиру изградње градског парка изведени су следећи радови:

-	 израда пешачких комуникација у парковском делу;

-	 изграђени су спорски терени (одбојкашки, рукометни, фудбалски и кошаркашки);

-	 делимично озелењавање (дрвореди уз пешачке стазе - 82 саднице);

-	 израда травњака и 

-	 постављање урбаног мобилијара (спорски реквизити, клупе, ђубријере и табла 
са ознаком парка). Парк је повезан многобројним стазама.
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Овај парк  је смештен у централном  делу града, између реке Лукавице, реке Шушњарице 
и Улице Бранка Радичевића, јужно од садашњег центра града, са отвореним визурама 
са околних узвишења.

Пројекат Помоћ Србији у обнови од последица поплава - рударски басен 
„Колубара”

У фебруару 2016. године одржана је завршна конференција  организована поводом 
завршетка пројекта „Помоћ Србији у обнови од последица поплава - рударски басен 
„Колубара”, чију је реализацију финансирала  Влада Велике Британије са 1,3 милиона 
евра (990.000 фунти). Конферецији су присуствовали амбасадор Велике Британије 
у Србији Денис Киф (Denis Keefe) и министар рударства и енергетике  Александар 
Антић. Захваљујући овом  пројекту обновљене су 24 структуре на  насипима  дуж река  
Колубаре, Лукавице и Турије, док је река Пештан враћена у своје првобитно корито.

У склопу пројекта израђен је и Локални оперативни план за одбрану од бујичних поплава 
на водотоковима другог реда на територији Градске општине Лазаревац за 2016. годину, 
за који су коришћени налази  Радне групе за израду лекција научених током поплава  из 
маја 2014. године. Поред овога, више од 20 преставника институција градске општине 
Лазаревац прошло је обуке  и добило сертификате из области заштите и спасавања, што 
доприноси укупној спремности  за ванредне ситуације ове локалне самоуправе.

Пројекат реконструкције Улице Станислав Сремчевић Црни 

Радови на реконструкцији Улице Станислав Сремчевић Црни у току 2016. године 
обухватили су замену канализациoне и водоводоводне мреже, изградњу кишне 
канализације. Урађени су потпорни зидови, постављена је нова мрежа топлификације 
-око 1100 метара трасе  или замена старе мреже. На овај начин је омогућено да се око 
40 домаћинстава врати на мрежу, као и да још 100 домаћинстава добије прикључак на 
градски систем грејања.
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Пројекат изградње фекалне станице у МЗ „Петка”

Током 2016 године у месној заједници  „Петка”, која има око 1.200 домаћинстава, 
изградњом  две фекалне станице решен је један од основних инфраструктурних 
проблема  овог насеља - канализациона мрежа. Радови на изградњи канализационе 
мреже у МЗ Петка финансирани су из Буџетског фонда за заштиту животне средине 
градске општине Лазаревац. 

Реализација пројекта „Пчеларски центар - Качерски мед”

Реализација пројекта „Пчеларски центар - Качерски 
мед”  је  у великој мери подржала развој пчеларсва 
у читавом региону, а посебно добри резутати 
постигнути су у области организације пчелара 
кроз земљорадничку задругу „Качерски мед”. 
Постизањем свих резултата пројекта „Пчеларски 
центар - Качерски мед” установљена је неопходна 
инфраструктура за прераду меда у ЗЗ „Качерски 
мед” у Лазаревцу, извршена је сертификација 
производње меда са заштићеним географским 
пореклом, заједно са активностима обуке пчелара 
из читавог региона, успостављен је систем 
финасијске и нефинасијске подршке пчеларству и 
створени су услови за тржишну валоризацију свих 
задружних производа.

У 2016. години купљена је савремена специјализо-
вана опрема за прераду меда - линије (хомогенизатор, пунилица, филтер, пумпа, 
округли сто и мешалица за погаче). Поред тога да би испунили услове HACCP стандард 
извршена је адаптација објекта (електро, зидарски и машински радови) као и набавка 
3 ваздушне завесе, 2 уређаја за контролу инсеката, 2 ормана, машина за прање тегли 
и ручни виљушкар.

ЗЗ „Качерски мед” је сертификована у складу са међународним HACCP сертификатом. 
Увођење HACCP стандарда био је подељен  у две фазе. Прва фаза  подразумевала  је 
стручни ангажман HACCP стручњака који су индетификовали 6 хигијенских и техничких 
мера за испуњавање захтева стандарда. Након тога развијене су интерне процедуре 
које су обухватале обуку и оцењивање три члана задруге.

У другој фази извршена је контрола успостављања HACCP стандарда, као и спровођење 
интерног поступка у складу са развијеним планом активности, укључујући анализе 
опасности, одређивање критичних контролних тачака, успостављањем процедура 
верификације итд.

Да би се осигурао одрживост пројекта, као и функционисање Земљорадничке задруге 
„Качерски мед”, свака општина учесница пројекта је потписала Меморандум о сарадњи 
којим се дефинишу начини подршке која се пружа задрузи „Качерски мед”. Поред 
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техничке подршке, по први пут општине (Лазаревац, Лајковац и Љиг) увеле су финасијске 
мере за подршку задругарству у износу од 400.000,00 динара за 2016. годину.

Поред тога ове три општине су увеле и нефинасијске мере подршке ЗЗ „Качерски 
мед” кроз менторску подршку у циљу јачања капацитета задруге, информисање о 
потенцијалним изворима финасирања, као и помоћ у стварању партнерства са локалним 
и страним предузећима.Манифестације

Манифестација „Шетајмо за здравље”

Планинарско друштво „Вис” и Савез спортова Лазаревац под покровитељством ГО 
Лазаревац десету годину за редом је организовало Манифестацију „Шетајмо за здравње”. 
Манифестација је одржана у суботу 24. септембра 2016. године. Тим поводом у ГО 
Лазаревац одржана је конференција за медије на којој је манифестација представљена.

Такође председница ПД „Вис” представила је ову манифестацију и позвала све суграђане 
да се укључе и придруже у суботу 24. септембра 2016. године уз избор стазе која им 
највише одговара. За све учеснике у понуди су биле стазе „Полетарац” у дужини од 4 
километра, „Јуниор” у дужини од 10,5 километара, „Лазаревачки видици” дужине 16,5 
километара и стаза „Шанчевима Колубарске битке” дужине 26 километара. 

Манифестација „Окрени педалу”

Традиционална бициклијада под слоганом „Окрени педалу”, по 16 пут, одржана је 
јуна месеца 2016. године у Лазаревцу. Ова манифестација је одржана у организацији 
Планинарског друштва „Вис” и Савеза спортова  Лазаревца, а под покровитељством  
Градске општине Лазаревац. Манифестација је била намењена ученицима виших 
разреда основних школа, поводом краја школске године и одржана је у првој недељи 
школског распуста.

Манифестација „Дан пчеларства - Колубара 2016”

Традицонална манифестација „Дан пчеларства - Колубара 2016” одржана је 
двадесеттрећи пут, у недељу 4. септембра 2016. године на платоу испред  Градске 
општине Лазаревац. Учествовало је око 50 излагача, који су представили мед и 
производе од меда као и пчеларску опрему. Генерални покровитељ овогодишње смотре 
била је градска општона Лазаревац, уз подршку туристичке организације.

Манифестација је отворена симболичким подизањем  пчеларске заставе. Упркос  што је 
ова година била лоша за пчеларе, једна је од најстаријих  манифестација и ове године 
успешно је реализована.

Пчеларска манифестација у Лазаревцу је једна од најцењенијих изложби у Србији, јер  
Лазаревац, као мала средина, има велики број пчелара. Манифестација посвећена 
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пчеларима у Лазаревцу се организује од 1994. године. Поред тога што су посетиоци 
могли да се упознају и купе пчелиње производе, за саме пчеларе било је организовано 
едукативно предавање. 

Акција „Сат за нашу планету 2016” традиционално, последње суботе у марту месецу 
у периоду од 20.30 до 21.30 часова, у  организацији Канцеларије за младе и Савета за 
младе градске општине Лазаревац, била је искључена улична расвета у централним 
градским улицама, чиме су се грађани прикључили светској кампањи „Сат за нашу пл
анету”.                                                             
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7.8. ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Територија општине Младеновац налази се 50-ак километара јужно од Београда, у 
северном делу ниске Шумадије, на надморској висини од 113 до 518 метара. Обухвата 
већи део слива речице Велики Луг, леве притоке Кубршнице, са периферним подручјем 
Космаја на западу. Општина Младеновац заузима површину од 338 км², и окружена 
је територијама општина Сопот, Гроцка, Смедерево, Смедеревска Паланка, Топола и 
Аранђеловац. Подручје општине има карактеристике умерено - континенталне климе, 
са просечном годишњом температуром од 11,4˚С и са просеком падавина од 649 mm/
m². По последњем попису становништва и домаћинстава из 2011. године, општина 
броји 53.050 становника (градски део 23.314 становника и сеоска 22 насељена места 
29.736 становника). Кроз територију општине пролази аутопут Београд - Ниш, од 
кога се у Малом Пожаревцу одваја магистрални пут за Младеновац. У Младеновцу 
се од магистралног пута за Крагујевац одвајају регионални путеви за Смeдерево и 
Смедеревску Паланку, тако да је општина одлично повезана са околним градовима. 
Град има везу и са Београдом и то аутопутeм (54 km) и преко Раље и Авале (56 km). 
Близина Београда општини Младеновац пружа велике географске предности у односу 
на друге градове. 

У оквиру Одељења за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање, 
Општинске управе градске општине Младеновац, систематизовано је радно место 
саветник - Послови заштите животне средине - контрола квалитета пољопривредног 
земљишта, ваздуха и воде. 
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У току 2016. године обрађено је 18 предмета са класификационим знаком 501. У склопу 
предмета давана су мишљења о захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја 
на животну средину и мишљења за давање сагласности на Студију о процени утицаја 
на животну средину, као и друга обавештења и дописи. 

Поред тога општина је организовала и финансирала разне пројекте, програме и акције 
који су непосредно или посредно везани за заштиту и унапређење животне средине.

-	 Програм изношења отпада из сеоских основних школа;

-	 Програм изношења кабастог отпада сваке прве суботе у месецу;

-	 Програм чишћења дивљих депонија;

-	 Програм анализе изворске воде са јавних чесама у граду и приградским 
насељима. 

У оквиру овог Програма 31.05.2016. године извршена је  контрола квалитета изворске 
воде за пиће са 9 јавних чесама. Овога пута узорковане су следеће јавне чесме: 
Станојевац, Војводинац, Црквенац, Тасина чесма, Матина чесма, јавна чесма Рајковац, 
Ковачевчић, Стрелар и јавна чесма Сенаја. Резултати су објављивани на званичном сајту 
општине Младеновац, као и на огласним таблама општинске Управе, у циљу упознавања 
јавности са квалитетом изворске воде за пиће, а све у сврху очувања здравља грађана. 
Анализе је радио Градски завод за јавно здравље, односно њихова лабораторија за 
хуману екологију и екотоксикологију.
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Што се тиче озелењавања јавних површина током 2016. године извршена је попуна 
недостајућих садница у градским дрворедима, на тај начин што је посађено 20 садница 
калемљеног кугластог јасена, а вршено је формирање и проређивање крошњи старих 
дрворедних стабала. На овај начин формиране су и проређене крошње на око 250 стабала. 
Такође је у цвећњаке и жардињере посађено 3000 комада садница сезонског цвећа. 

Када је у питању управљање отпадом, поред ПЕТ амбалаже која се организовано 
сакупља од 2005. године, ЈКП „Младеновац” од 2011. године сакупља картон и папир, који 
се балира и предаје на рециклажу. Сакупљање је олакшано набавком нових надземних 
и подземних контејнера, као и нових возила за одвоз отпада. 

Током априла месеца сваке године организује се акција „Очистимо општину 
Младеновац”. Задатак акције је чишћење смећа око путног појаса једног дела локалних 
и некатегорисаних путева у општини. 

Поводом манифестације „Европска недеља мобилности - Дан без аутомобила” која се 
одржава од 16.09.- 22.09., општина Младеновац је као и   сваке године и 2016. године 
узела учешће у овој манифестацији, тако што је организован маскенбал у основним 
школама „Момчило Живојинови” и „Свети Сава” и приредбу у предшколској установи 
„Јелица Обрадовић”, а све на тему овогодишње акције. Такође је затворена за саобраћај 
Улица крaља Петра I на којој су одржане следеће активности:

-	 Ролеријада за основце - одржанао је такмичење у вожњи ролера уназад, а 
ученици који су освојили прва три места добили су по кацигу;

-	 Акција „Бициклом кроз град” - циљ акције је био да се промовише сваки вид 
транспорта осим аутомобила, а свако ко се појавио на градском тргу на бициклу 
награђен је чоколадним млеком;

-	 Ликовни конкурс за ученике 3. и 4. разреда основних школа на тему „Мој град без 
аутомобила”. Учитељи су бирали по један рад из сваког одељења, а формирана 
комисија је изабрала најбољи. Најбољи рад награђен је бициклом ид стране 
општинске управе;

-	 Црвени крст је изводио показну вежбу прве помоћи;

-	 Зелени пешачки прелаз - постављен је велики хамер на пешачком прелазу на 
коме је било исцртано стабло дрвета.Идеја је била да пешаци згазе у зелену боју 
и да оставе трагове стопа који ће формирати крошњу дрвета. 

Традиционално, сваке године, у Младеновцу се одржава глобална акција „Сат за нашу 
планету”. На један сат искључује се јавна и декоративна расвета широм града. Декоративна 
расвета искључена је на обе зграде општинске управе, на јавним предузећима, школама, 
споменику у центру града, код бисте Патријарха Павла, код спомен чесме Црквенац... 
На овај начин послали смо снажну поруку да је могуће нешто предузети по питању 
ублажавања последица климатских промена и да је могуће променити своје свекодневне 
навике за добробит планете и свих нас који на њој живимо.

Током 2016. године проширен је Регистар привредних субјеката на територији градске 
општине Младеновац, тако што је извршена евиденција нових привредних субјеката 
који имају утицај на животну средину (аерозагађење, загађење вода, отпад који се 
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генерише у процесима производње или пружања услуга, бука, загађење земљишта, 
утицај на здравствно стање радника).

У истом периоду допуњен је и Регистар дивљих депонија. Извршено је евидентирање 
нових дивљих депонија у свим градским и сеоским месним заједницама на територији 
општине, такође је вршено уклањање појединих дивљих депонија, које се уклањају 
према Програму за уклањање дивљих депонија, а у складу са финансијском ситуацијом.

Подаци везани зa општину Младеновац 

1. Површина, km²     338

2. Број насеља     23

3. Број становника према Попису 2002.  52.490

4. Број становника према Попису 2011.  53.050

5. Пораст или пад становништва 2002-2011. + 560

6. Пољопривредна површина (ha)  27.327

7. Укупна обрасла шумска површина (ha) 2.994

8. Редовне основне школе   24 
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7.9. ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Градска општина Нови Београд добила je сертификат за стандард ISO 14001- Систем 
управљања заштитом животне средине.

Нови парк у блоку 28 - Отворен је нови мултифункционални парк са следећим 
елементима: дечје игралиште, спортски терени, парк за псе, теретана на отвореном и 
простор за одмор старијих. 

Реконструкција игралишта и спортских терена у блоку 37 - Општина Нови Београд 
отворила је ново, мултифункционално уређено дечје и спортско игралиште у Блоку 37, 
као један од ретких паркова у престоници, прилагођен и деци са инвалидитетом.

Нови парк на Бежанијској коси (Улица Димитрија Георгијевића Старике) - Отворен 
нови мултифункционални парк са следећим елементима: дечје игралиште, фитнес 
теретану, парк за псе и простор за одмор старијих. 

Нова ограда и терен у ОШ „Надежда Петровић” - У школи „Надежда Петровић” 
завршени су радови на ограђивању дворишта и уређењу спортског терена. Замењена 
је стара дотрајала ограда према улици и стављене две нове капије. У оквиру радова 
постављена је и заштитна ограда иза голова на спортском терену који је такође 
реновиран. На терену су замењене конструкције за кошеве и постављени нови голови 
за фудбал и рукомет. Цео терен је и обележен. Око школе је сређено зеленило, посечено 
старо растиње и жбуње из безбедносних разлога, потенцијалне опасности по децу у 
школском дворишту.
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Општина Нови Београд потписала Меморандум о изградњи Паркова пријате-
љства са ГО Медијана- Ниш - Градска Општина Нови Београд, потписала је Меморандум 
о изградњи „Паркова пријатељства” у ГО Медијана - Ниш. Документ су потписали и 
представници општина, „Центар” у Скопљу, Монтане у Бугарској, Сенте и Лознице, а 
за прихватање пројекта су се изјаснили и Требиње и Охрид. Идеја пројекта „Паркови 
пријатељства” је да се, на територијама општина потписница Меморандума, изграде 
Паркови пријатељства, места где ће се наћи клупе, вењаци, саднице или неко друго 
обележје града, то јест општине, потписника Меморандума која буде донирала његову 
садњу или постављање. Вредност поклона је до 2.000 евра.

Ново дечије игралиште у насељу Белвил - У новобеоградском насељу Belville,  
отворено је дечје игралиште „Цветићи”.  Акција је спроведена на иницијативу станара 
насеља Belville у сарадњи са компанијом First Facility која им је поклонила ново игралиште. 
Општина Нови Београд подржала је овај пројекат као што ће увек и подржавати акције 
друштвено-одговорног понашања у корист наших најмалђих суграђана.

Нова теретана на отвореном у новобеоградском блоку 1 - Општина Нови Београд 
опремила је и уредила још једну од многобројних теретана на отвореном, у Блоку 1 на 
адреси Омладинских бригада код броја 12. Теретана у унутрашњости Блока 1 урађена је 
комплетно са свим справама за вежбање. У близини постојећих спортских терена унутар 
Блока постављено је девет справа фитнес теретане на отвореном са свим пратећим 
урбаним мобилијаром.



297

8. АК ТИВНОС ТИ ГРА ДСКИХ ОПШТИНА НА ПОЉУ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

7.10.  ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Програм  Заштите животне средине обухвата: 

ЗП „Обреновачки Забран” 

У складу са Планом управљања ЗП „Обреновачки Забран” за период од 2014. до 2023. 
године, управљач је донео Програм управљања заштићеним подручјем „Обреновачки 
Забран” за 2016. годину, на који је добијена сагласност од стране Секретаријата за заштиту 
животне средине града Београда, Решењем број 501-486/15-V-03 од 08. фебруара 2016. 
године и Решењем о измени Решења  број 501-486/15-V-03 од 08. фебруара 2016. године, 
број 501-486/15 -V-03 од 09. маја 2016. године.

 Предузеће је у складу Програмом управљања урадило следеће :

-	 Организовали чуварско - редарску службу и редовно одржавање ЗП 
„Обреновачки Забран” коју чине и обављају запослени у ЈП ЗЖС Обреновац 
(један запослен обавља послове чувара и три запослена обављају послове 
одржавања).

-	 Набавили моторне тестере и дувач лишћа, службене униформе за чуварско 
редарску службу у ЗП „Обреновачки Забран”,

-	 Спровели биолошко техничке мере заштите и неге стабала које подразумевају 
уклањање  сувих и оштећених грана са стабала у ЗП „Обреновачки Забран”,

-	 Спровели набавку мобилијара са уградњом у ЗП (клупе и столови,  надстрешнице,  
заштитни стубови, зидани роштиљи, дечији мобилијар, набавку - постављање 
рефлектора у форланду,

-	 У циљу одржавања уредности обале реке Саве - део ЗП који излази на реку- 
извршили пресипање шљунком обалу реке Саве у дужини око 100 m,

-	 Организовали састанак управљача и водили ученике основних и средњих школа 
у обилазак заштићених подручја,  

-	 Извезли биљни материјал.

ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе”

У складу са Законом о заштити природе и Планом управљања ЗП „Група стабала храста 
лужњака код Јозића колибе” за период од 2016. до 2020. године, Управљач је донео и 
Програм управљања заштићеним подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозића 
колибе” за 2016. годину, на који је добијена сагласност такође од стране Секретаријата 
за заштиту животне средине, Решењем број 501-487/15-V-03 од 25.04.2016. године.

-	 Организовали чуварско - редарску службу која је одговорна за контролу 
остваривања режима заштите утврђених Решењем о стављању под заштиту 
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природног добра ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе”, 
обезбеђење унутрашњег реда, чување објеката и имовине на простору Јозића 
колибе, послове на одржавању хигијене на простору Јозића колибе, послове 
на одржавању рудералне флоре ради очувања биодиверзитета самониклих 
ливадских биљака (кошење, грабуљање и сакупљање траве), одржавање и 
заштита природног подмлатка хрaста лужњака (плевљење, окопавање, прашење, 
издизање крошњи), друге послове, по потреби и налогу управљача (ситне 
поправке и фарбање мобилијара идр. 

-	 Изместили прикључак на јавно осветљење на локалитету ЗП,

-	 Израдили Елаборат заштићених стабала (стабла 2,3,4 и 5) у ЗП „Група стабала 
храста лужњака код Јозића колибе”

-	 Извршили хемијско третирање и прихрану заштићених стабала у ЗП „Група 
стабала храста лужњака код Јозића колибе”

-	 Уградили мобилијар у ЗП „Група стабала храста лужњака – Јозића колиба” и 
санирали зидове унутар објекта.

Арборетум

Арборетум као зелена површина специјалне намене је Закључком Скупштине ГО 
Обреновац је на седници одржаној 28.10.2013. године додељена ЈП ЗЖС на старање 
односно одржавање и уређивање. Поред активности на одржавању арборетума, 
урађено је:

-	 Постављање урбаног мобилијара (клупе, канте за отпатке)
-	 Набавка и постављање табли за назив и опис биљних  врста
-	 Постављање ограде са жицом и капијом у Арборетуму 
-	 Набавка и постављање рефлектора у Арборетуму
-	 Набавка пумпе за заливање
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Пошумљавање

Пошумљавање површине на КП 1109 КО Обреновац  - Планом општег уређења 
излетишта Забран у Обреновцу ( „Службени  лист града Београда”, бр. 17/07), ТЦ1 који 
обухвата простор од Забранске шуме до улице Краља Александра  је предвиђена за 
пошумљавање. У складу са Планом и  Студијом о вештачком подизању шума, која даје 
план садње, извршено је пошумљавање парцеле бр. 1109 која представља део  ТЦ-1 и 
обухвата површину од 11.900 m². Пошумљавање парцеле је извршено садњом садница 
пољског јасена и црвеног храста. Укупан број садница који је  засађен износи 2500 
садница и то 1500 садница пољског јасена и 1000 садница црвеног храста. Испоручене 
и засађене саднице су  старости (1+1), I  квалитетног разреда. 

Подизање заштитног појаса око градске комуналне депоније - Услуге подизања 
зеленог појаса подразумева припрему терена и набавку садница – укупно 778 од чега 
735 комада садница без бусена, саднице багрема - 245 комада и сибирског бреста - 490 
комада и 43 саднице са бусеном од чега  34 саднице лишћара и 9 садница четинара.

Мониторинг непољопривредног земљишта на територији ГО Обреновац 

Испитивање загађености земљишта је саставни део мониторинга стања животне средине 
на одређеној територији. Узорковање земљишта вршило се на непољопривредном 
земљишту на територији ГО Обреновац ( на јавним површинама).

Aнализирани параметри су:

-	 основна хемијска својства проучаваног земљишта: садржај влаге, рН, губитак 
жарењем (садржај органске материје), садржај глине,

-	 тешки метали (жива, олово, кадмијум, арсен, цинк, никл, хром), 

-	 индекс угљоводоника (C10-C40), полициклични ароматични угљоводоници и 
полихлоровани бифенили.

Узорковање је урађено на 12 локација. Сви оцењивани параметри у испитиваним 
узорцима земљишта су испод ремедијационих вредности опасних и штетних материја, 
односно, испод вредности које указују да су основне функције земљишта угрожене или 
озбиљно нарушене по основу хемијског загађења. На основу резултата испитивања 
врши се процена загађености земљишта, као и могућност штетних утицаја присуства 
опасних и штетних материја у земљишту, на здравље људи и животну средину.  

Препорука за убудуће је да се настави анализа непољопривредног земљишта, како би 
се успоставио мониторинг када је у питању непољопривредно земљиште.
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Праћење стања површинских вода и седимената на територији ГО Обреновац 

С обзиром на катастрофалну поплаву која нас је задесила 2014. године, ЈП ЗЖС 
Обреновац  је спровело  поновне анализе на шест локација. Циљ ових анализа је да се 
утврди у ком степену је дошло промена у саставу каналских вода и седимената , као и  
да се настави успостављени мониторинг. 

Испитивани параметри су следећи:

-	 физичко хемијски параметри - Метали: Цинк (Zn), Хром (Cr), Гвожђe (укупни), 
Манган (укупни) – засићеност воде кисеоником, хемијска потрошња кисеоника, 
укупни органски угљеник, амонијум јон, нитрити, нитрати, укупни азот, 
ортофосфати, укупни растворени фосфор, сулфати, хлориди, суспендоване 
материје, укупне растворене соли, укупна минерализација BPK5, HPK (bihromatna 
metoda),  HPK (permanganatna metoda), фенолна једињења (као C2H5OH), нафтни 
угљоводоници (9), површински активне материје (као laurilsulfat). 

-	 микробиолошки параметри: укупни колиформи, фекални колиформи, фекалне 
ентерококе, однос олиготрофних и хетеротрофних бактерија, број аеробних 
хетеротрофа. 

На основу достављеног извештаја закључује се да су површинске воде у свим узорцима 
загађене и не задовољавају граничне вредности прописане наведеном Уредбом о II 
класи вода, док су у седиментима сви параметри испод циљаних вредности прописане 
наведеном Уредбом.

Анализа биљног материјала на територији ГО Обреновац

Испитивање биљног  материјала на територији општине Обреновац  врши се већ  
неколико година. Aнализирани параметри су: 

-	 органохлорни пестициди - DDD, DDE, DDT, DDT, ukupni(3), Aldrin, Dieldrin, Endrin, 
Ciklodien pesticidi(4): α-HCH, β-HCH, γ-HCH (lindan), Alfa-endosulfan, Heptahlor и  
Heptahlor-epoksid,

-	 одређивање садржаја тешких метала- жива (Hg),олово( Pb),кадмијум (Cd) и арсен 
(As).  

Сви оцењивани параметри у испитиваним узорцима биљног материјала су испод 
референтних вредности опасних и штетних материја, односно испод вредности које 
указују да је биљни материјал  хемијски загађен. 

Спровођење редовних мерења на територији  општине

Набавка  инструмента за мерење концентрације полена – клопка

Мерно место у Обреновцу је укључено у државну мрежу мерења концентације полена. 
Инструмент је постављен је на крову Дома културе у Обреновцу, на прописаној 
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висини (око 12 m). Принцип рада инструмента се састоји у томе да под утицајем ветра 
и електричног напајања, сакупља полен на силиконској траци, која се мења једном 
недељно  и шаље на анализу.

 

Услуге очитавања и анализе резултата концентрације полена

Након спроведеног поступка набавке потписан уговор са Пружаоцем услуге очитавања 
и анализе резултата концентрације полена. Његова обавеза је да: 

-	 врши континуирано очитавање и проверу свакодневних података систематског 
праћења алергеног полена на територији општине Обреновац,

-	 изради извештај о врсти и концентрацији полена на територији Општине за 
целокупан период систематског праћења,

-	 изради годишњи календар полинације, семафорски приказ алергена током 
читаве сезоне мерења. 

Подизање јавне свести о значају сузбијања  амброзије и контроли примењених 
мера

Услуге одржавања трибина, конференција и других информативних скупова за 
потребе информисања јавности о стању животне средине

На скуповима су презентоване следеће теме:

-	 значај мерења (мониторинг) алергеног полена на територији општине 
Обреновац,

-	 резултати  мониторинга за протекли период од када се мерења врше на 
територији општине Обреновац,

-	 едукативно информисање о врстама полена који се прати ( 24 алергене врсте) 
на територији општине Обреновац,

-	 утицај алергеног полена на здравље и активности људи,

-	 повезаност алергија са осталим загађењима, који нису природни загађивачи из 
ваздуха( утицај индустријских постројења и депонија пепела термоелектране 
на здравље људи),

-	 начини извештавања јавности о концентрацијама алергеног полена (семафорски 
приказ),

-	 непосредни контакти са суграђанима и лекарима алерголозима,препоруке о 
концентрацијама за правовремено сузбијање коровских  врста,

-	 препоруке и савети алергичним особама о побољшању свог стања у данима 
прекограничних вредности алергеног полена, 
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-	 значај континуитета мерења у циљу перманентног праћења загађења и анализа 
просечних интервала концентрација сваког алергена понаособ.

Медијске услуге  радија и  телевизије

Након спроведеног поступка набавки, закључен је уговор чији је предмет  информисање 
јавности о штетности и начину сузбијања амброзије,  спровођењем   акције: „Зауставимо 
амброзију”.

Набавка садница у циљу обележавања значајних еколошких датума

 У  циљу обележавања Светског дана шума и Међународног дана планина  ЈП ЗЖС 
Обреновац  је у сарадњи са грађанима  и ученицима основних школа засадио већи 
број садница. 

Поводом дана обележавања Међународног дана заштите животне средине ЈП ЗЖС 
Обреновац је у сарадњи са градском општином Обреновац, ЈП „СКЦ Обреновац”, 
основним школама и предшколском установом организовало Еколошки карневал.  

У организацији Канцеларије за младе из Обреновца и ове године  су у периоду од 01. до 
10. августа, уз константно присуство представника управљача, на уређењу и одржавању  
ЗП  „Обреновачки Забран”, активно учествовали млади из европског волонтерског 
кампа и то обављајући следеће активности :

-	 рашчишћавање стазе у дужини од око 500 м, која се протеже дуж западне 
границе заштићеног подручја и која се спаја са шумском стазом, која је прошле 
године уређена, такође уз помоћ учесника европског волонтерског кампа, 

-	 фарбање мобилијара - 2 моста, која се налазе на трим стази,

-	 рашчишћавање стазе  тзв. „рибарске стазе”, која се протеже уз реку Саву и води 
до Ушћа Колубаре у Саву у дужини од 1 km . 

Уређење плаже

Постављање тушева - У форланду ЗП „Обреновачки Забран“ коначно је 2016.године 
спроведена вода за пиће. У оквиру уређења форланда у Обреновачком Забрану 
постављена је чесма и  тушеви који су повезани на систем градског водовода.

Израда платоа за тушеве и набавка  тушева - Урађен је плато за тушеве и поплочан 
плочицама и септичка јама за одвод отпадне воде. Такође,  урађен је и систем за одвод 
отпадне воде са тушева. 
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Закуп мобилних тоалета - За потребе опремања форланда у ЗП „Обреновачки 
Забран”, у летњем периоду, постављени су мобилни тоалети.

Обележавање плаже -  За потребе бољег информисања посетиоца ЗП „Обреновачки 
Забран“, набављене су и постављене на одређеним местима ознаке за обележавање 
и информисање посетилаца. 

Подизање дрвореда и   озелењавање слободних   јавних  површина

Дрворед у Улици Тамнавска - У оквиру Главног пројекта озелењавања Тамнавске улице 
у Обреновцу, као I фаза реализације пројекта, извршена је садња дрвореда у делу 
Тамнавске  улице у Обреновцу,  од кружног тока до Арборетума, укупне  у дужини од 
350 m. Решењем зеленила у овом делу Тамнавске улице извршена је садња двостраног 
континуираног дрвореда врстом дрвећа Liquidambar stiraciflua (ликвидамбар). Засађено 
је укупно 80 дрворедних садница, по 40 са обе стране улице, које се налазе на  
међусобном  растојању од око 7,5 m.

Дрворед у Улици Вука Караџића - На основу постојећег пројекта дрвореда у Улици Вука 
Караџића у Обреновцу извршена је садња дрворедних садница на местима на којима 
иста  недостају. Укупно је засађено 43 саднице и то  25 црвеног  храста (Quercus borealis) 
и 18 мечје леске (Corylus colurna). 
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Кружни ток - Саднице - Озелењавање површине - кружни ток у Обреновцу -  У оквиру 
Главног пројекта озелењавања Тамнавске улице у Обреновцу, као засебни део пројекта 
уређено је озелењавање саобраћајног кружног тока (средишњи кружни део са 
шкарпама) и шкарпе односно косине које припадају зони кружног тока.

Тополице - Реализација пројекта пејзажног уређења зелене површине Тополице у 
Обреновцу -  У циљу реализације пројекта пејзажног уређења зелене површине 
Тополице, у току новембра месеца 2016. године засађено је 15 комада садница.

Бициклистичка стаза – Саднице - набавка садница за потребе озелењавања 
бициклистичке стазе у Обреновцу - Засађено је  137 садница сибирског бреста /Ulmus 
pumila/,  59 садница црвене шљиве / Prunus pisardii/, а сам почетак бициклистичке стазе 
је оплемењен и са  10 садница хималајског кедра /Cedrus deodara/.

Програм  Комуналне услуге обухвата:  

Реализацију програма сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  на 
територији градске општине Обреновац - ЈП ЗЖС Обреновац је у 2016. години спровело 
третитање ларвених и одраслих форми комараца на следећим  површинама:
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-	 oдрасле форме комарац 5160 ha

-	 ларвене форме комарац 230 ha

-	 а третитање крпеља следећим  на површини 63,2 ha. 

Реализацију програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на 
територији градске општине Обреновац - ЈП ЗЖС Обреновац  је у 2016. години спровело 
пролећну и јесењу дератизацију на следећим  објектима и површинама:

-	 Дератизација стамбеног фонда, станова распоређених у објекте колективног 
смештаја - стамбене јединице                                                             10 988 

-	 Дератизација индивидуалних градских домаћинстава                     3257 

-	 Дератизација индивидуалних сеоских домаћинстава                       31755 

-	 Дератизација обала канала у појасу ширине 40 м                              35 ha

Доступност информација

Све активности  ЈП ЗЖС Обреновац  су доступне јавности преко локалног медија РТВ 
„Студио Маг” и листа „Палеж”, са којима су закључени  уговори о извештавању јавности о 
активностима предузећа.  

Такође, све информације и подаци о ЈП ЗЖС Обреновац се могу се пронаћи на званичном 
сајту ЈП ЗЖС Обреновац  на адреси  www.jpzzs.org.rs.



306

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

10.11.   ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА      

Зелени савет ГО Палилула

Зелени савет ГО Палилула формиран је у јулу 2016. године у циљу унапређења 
информисања грађана о стању животне средине и унапређења спровођења стратегија, 
програма и планова у области заштите и унапређења животне средине и одрживог 
развоја на нашој општини.

У претходном периоду чланови савета су се детаљно проучили ЛЕАП  ГО Палилула 
и Стратегију локалног одрживог развоја ГО Палилула, а у своме раду на терену су 
лоцирали све еколошке проблеме наше општине: дивље депоније, стање каналске 
мреже у Панчевачком риту, загађења на Ада Хуји и Миријевском потоку, велике 
загађиваче и неуређене зелене површине.

Чланови Зеленог савета су активно учествовали на више форума у циљу размене 
искустава из области екологије  и заштите животне средине на којима је разматрана 
могућност реализације плана за рекултивацију девастираних простора Градске 
општине Палилула и решења уређења рукавца Аде Хује и загађења каналске мреже у 
Панчевачком риту.

Ада Хуја

Градска општина Палилула годинама уназад покушава да санира и ревитализује зону

Аде Хује, као једне од најугроженијих на територији ове општине. Из тог разлога, 
Институт за водопривреду „Јарослав Черни” је израдио Студију изводљивости за 
еколошку зону Аде Хује и експертизу уређења рукавца Аде Хује.

Приобални појас на десној обали Дунава, низводно од Панчевачког моста, па до села 
Вишњица, назива се Ада Хуја. Рукавац Аде Хује - Дунавац се налази на око 1.800 m 
од Панчевачког моста. Шездесетих година прошлог века, у рукавац између Аде Хује и 
десне обале Дунава, неконтролисано је одлаган отпадни материјал, што је довело до 
формирања комуналне депоније и преграђивања узводног дела рукавца, тако да је 
од острва настало полуострво. Поред тога, дугогодишње испуштање отпадних вода у 
Дунавац, рукавац Дунава између Аде Хује и обале,  довело је до запуњивања рукавца 
загађеним отпадним материјалом, еутрофикације воде и деградације целог воденог 
система. Због наведених разлога, област Аде Хује представља ризик по животну средину 
и здравље становника Београда. Изменама  и допунама Генералног урбанистицког 
плана Београда 2021, предвиђено је да се локација Аде Хује користи у рекреационе, 
туристичке и комерцијалне сврхе, и у том циљу је неопходно овај простор довести у 
стање које ће омогућити коришћење овог простора у наведене намене.
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Извршена су наменска еколошка истраживања (радови на снимању дна рукавца 
ехосондером са обрадом података, теренска и лабораторијска истраживања водотока

– утока и воде и муља у рукавцу), сагледано је тренутно стање и дати су предлози 
за побољшање еколошког потенцијала рукавца, спречавање даљег загађења и 
угрожавања рукавца Аде Хује, пре свега кроз примену хидротехничких мера, а у 
функцији планираних намена.

Основни циљеви који ће се обезбедити предложеним решењима су:

-	 Побољшање постојећег еколошког статуса рукавца,

-	 Спречавање даљег загађења и угрожавања Аде Хује,

-	 Трајна санација рукавца Аде Хује применом хидротехничких мера,

-	 Варијантна решења хидротехничког уређења простора.

Решења проблема лошег квалитета воде у рукавцу Аде Хује и других еколошких 
проблема у вези са историјским загађењем простора рукавца Аде Хује,  захтева 
комплексна и мултидисциплинарна решења која у великој мери зависе и од будуће 
намене простора рукавца и ближе околине.

Миријевски поток

Са становишта спречавања уноса загађења у рукавац, најбитније је спречити унос 
загађења путем Миријевског потока. Миријевски поток, као највећа притока рукавца, 
константно уноси нанос, а за време кише и разни вучени и пливајући отпад. Проблем 
вученог и пливајућег отпада (делови намештаја, гуме, грање, пет амбалажа, кесе итд) 
могуће је решити физичком баријером, односно употребом робусних решетки са 
аутоматским чишћењем.

Проблем органског загађења потока најбоље је рашавати на месту настанка, односно 
уклањањем нелегалних испуста у сам поток, као и у мрежу атмосферске канализације 
чији је поток финални реципијент. Решавање овог проблема захтева координацију 
надлежних институција (ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈП „Београдводе”, 
Градски секретаријат за инспецијске послове, Комунална инспекција општине Палилула 
и Звездара).

Активности из области заштите и унапређења животне средине

У току 2016. године реализован је велики број активности на уређењу зелених 
површина  са спортским теренима и садржајем за миран одмор, уређењу шеталишта, 
кошењу зелених површина и прикупљању и одношењу смећа са зелених површина, 
на реконструкцији  паркова и терена, садњи садница туја и високих лишћара и на 
постављању теретани на отвореном у насељима Велико Село, Сланци, Овча и Борча.
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10.12.   ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

Јавна  расправа о штетном  утицају на  животну  средину - У великој сали Градске 
општине Раковица је у фебруару одржана јавна расправа и презентација Захтева за 
ажурирање „Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: Постројење за 
инертизацију индустријских отпада са MID-MIX реактором” у кругу Фабрике аутомотора 
„21. мај” у Раковици. Расправу су организовали Министарство пољопривреде и заштите 
животне средине и Градска општина Раковица. Након презентације заинтересовани 
грађани постављали су питања представницима министарства и представницима 
предузећа YUNIRISK d.o.o.из Београда које је поднело захтев за ажурирање постојеће 
студије. 

Обнављање и изградња нових паркића и спортских терена - Реконструисан 
спортски терен у Улици Стевана Луковића, изграђен урбани џеп на Миљаковцу 1 (Улица 
Димитрија Котуровића), изграђена два нова паркића на Видиковцу, обновљен паркић 
и постављене клупице у Челебићкој улици  и нови паркић на Лабудовом брду.

Праћење ситуације на Топчидерској реци - Председник Градске општине Раковица 
Владан Коцић, заједно са командантом жандармерије у Раковици Бором Гладовићем, 
директором ЈП „Србијаводе” Дејаном Ђинђићем и техничким директором тог предузећа 
Владимиром Баталовићем, обишао је више локација дуж реке Топчидерке. Обиђене 
су најкритичније тачке, где се река Топчидерка током поплава 2014. године излила. На 
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појединим локацијама приступиће се радовима како да би се отклонила било каква 
опасност од новог изливања.

Чишћење Раковичког потока - Радници ЈП „Београдводе” почели су да чисте 
Раковички поток код Манастира Раковица. Уклања се муљ, грање и отпад који је вода 
нанела, како се не би правили чепови.

Постављена рециклажна острва 
у Раковици  –  Поред пос тојећих 
рециклажних острва, у  Раковици су  
постављена  и два нова рециклажна 
острва у Реснику и Старом Кошутњаку. 
Рецик лажна острва састоје се од 
три типска контејнера - за одлагање 
папира, метала и пластичне амбалаже, 
а постављени су у Улици Едварда Грига, 
преко пута Дома здравља у Реснику 
и у Улици Пере Велимировића, код 

Месне заједнице „Кошутњак”. Постављањем рециклажних острва, испуњене су молбе 
суграђана који су тражили контејнере за одлагање различите врсте отпада. Сакупљене 
материјале уклањаће камиони са бочним утоваром смећа  и превозити га даље до 
постројења за обраду. Осим рециклажних острва, на Видиковцу ће бити постављено 
30 нових пластичних контејнера за одношење смећа.

Пролећно уређење језера у Реснику -  Запослени у Општини Раковица, заједно са 
радницима ЈКП „Зеленило Београд”, ЈКП „Градска чистоћа” и ЈВП „Београд воде”, као и 
великим бројем суграђана, одазвало се позиву Општине Раковица за акцију уређења 
зелених површина око језера у Реснику.

Отворен парк за кућне љубимце у Раковици - Парк  за кућне љубимце се налази 
на углу улица Гочке  и 11. крајишке дивизије.  Изградњу парка  иницирала је Градска 
општина Раковица, којој се обратио велики број грађана који држе кућне љубимце. 
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Захваљујући одличној сарадњи са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове  
и  ЈКП „Зеленило Београд”, парк је изграђен. 

Подељене канте за смеће насељу Љубиша Јеленковић у Реснику - Грађанима који 
живе у кућама је подељено 150 канти за смеће. У наредном периоду насељу Љубиша 
Јеленковић биће подељено укупно 400 канти за смеће. На тај начин биће решен 
проблем одношења смећа који постоји у овом делу Раковице. 

Одржан први „Еко фестић” у Раковици - „Еко-фестић”  је замишљен као филмски  
фестивал дечјег  стваралаштва чији је  циљ да усмери и активно укључи децу у 
проблематику  очувања животне средине. Фестивал  је такмичарског карактера, са 
тенденцијом да прерасте у традиционалну  манифестацију. Датум одржавања фестивала 
је  везан за 5. јун, Светски дан заштите животне средине.  Право учешћа  имају ученици 
од првог до осмог разреда основних школа, подељени у две старосне категорије, од 
I-IV и од V-VIII разреда и у  свакој категорији се  додељује  I, II и III награда.  
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Уклањање амброзије у Раковици - 
На територији Раковице спроведено је 
уклањање аброзије, коју је сопственим 
средствима финансирала Општина 
Раковица. Ова штетна биљка уклоњена 
је са 44 локације, укупне површине 
224.524 метара квадратних. Третман 
уклањања амрозије је извођен употре-
бом хемијских средстава, механичким 
путем (кошењем) и комбиновано, 
у зависности од врсте, величине и 
конфигурације терена, вегетативне 

фазе развоја биљака, бројности популације итд. Локације са којих је амброзија уклањана 
одређене су на основу пријава грађана, пописом комуналне инспекције и секретара 
раковичких месних заједница. Проблем представљају запуштене приватне парцеле о 
којима власници не воде рачуна и не испуњавају своју законску обавезу, што је најчешћи 
случај у насељима Сунчани брег и Миљаковац 3.

Раковица добила још једну теретану на отвореном -  Нова теретана на отвореном  
се налази у улици Видиковачки венац код броја 53. Теретана је отворена на иницијативу 
Градске општине Раковица, која је примила велики број молби младих у овом делу 
Раковице. Захваљујући одличној сарадњи са надлежним градским секретаријатом и ЈКП 
„Зеленило Београд”, на простору поред зграда постављено је шест справа за вежбање.
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Засађене нове саднице у ОШ „Бранко Ћопић” - У Основној школи „Бранко Ћопић”, 
данас је одржана акција садње туја. Акција је одржана у оквиру иницијативе за изградњу 
трим стазе у тој раковичкој основној школи, која се одвија под називом „Хоћу да трчим”. 
Саднице тује у школском дворишту посадило је свих седам разреда првака, затим Савет 
родитеља са наставницима, представници Школског одбора и представници Градске 
општине Раковица, а укупно је посађено десет нових садница туја.

Сајам меда у Раковици - На Канаревом брду је одржан Сајам меда чију је организацију 
помогла Градска општина Раковица. На манифестацији су регистровани пољопривредни 
произвођачи понудили суграђанима мед и производе од меда (полен, млеч, прополис, 
мед са додацима лековитих трава, медењаке, као и разне креме и мелеме), производе 
од ароније, као и друге природне производе. Грађани су имали прилике да од искусних 
пчелара добију и савете о употреби меда. Сајам меда је само једна у низу активностима 
којима Општина Раковица помаже пољопривредне произвођаче. У сарадњи са 
надлежним градским секретаријатом, Општина Раковица помаже произвођачима 
при регистрацији пољопривредног домаћинства, као и приликом апликације за 
бесповратна средства које даје Град и Република. Општина Раковица, у сарадњи са 
надлежним секретаријатом стоји на располагању пољопривредним произвођачима 
и за све друге врсте помоћи.

Акција „Чисто лице Раковице” -  Акција „Чисто лице Раковице” одржава се у оквиру 
кампање „Чисто лице Србије” коју је покренуло Удружење грађана „Моја Србија” и 
Привредна комора Београда, у сарадњи са рециклажним центром „Божић и синови”, а  
уз подршку града Београда и београдских општина. Основни циљ кампање је подизање 
свести грађана о значају рециклаже отпада и заштите животне средине. Грађани су 
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донирали електронски и електрични отпад, а средства прикупљена на тај начин су 
прослеђена Друштву за церебралну и дечију парализу. 

Уручене саднице интерно расељеним  и избеглим лицима - Општина Раковица, 
у сарадњи са републичким Комесаријатом за избеглице, обезбедила је саднице за 
интерно расељена и избегла лица. Саднице је добило 37 интерно расељених и избеглих 
лица. Подељено је укупно 350 садница крушке, шљиве, јабуке, трешње, вишње, кајсије, 
брескве и дуње. Саднице је интерно расељеним и избеглим лицима уручио шеф 
Кабинета председника ГО Раковица Владимир Јовановић.

Реконструкција димњака у ОШ „Владимир Роловић” -  Димњак је оштећен 21. 
новембра, током кошаве, Сектор за заштиту животне средине, донео је меру забране 
рада котлова, због чега је обустављена настава. Градска општина Раковица је хитно 
обезбедила средства за реконструкцију оштећеног димњака. 

Завршена изградња канализације у главној улици насеља „Љубиша Јеленковић” – У 
Реснику је завршена је градња канализације у главној улици насеља Љубиша Јеленковић. 
Изградња канализације почела је крајем прошле године, након великог залагања 
Градске општине Раковица. Заједно са канализацијом постављена је нова водоводна 
мрежа у овом насељу која ће обезнедити сигурније и квалитетније водоснабдевање. По 
завршетку радова читава главна улица је у дужини од преко 600 метара асфалтирана. 
Наставак радова на изградњи канализације у насељу Љубиша Јеленковић очекује се 
наредне године.
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Реконструисан  Кошутњачки тунел -  На иницијативу Општине Раковица, радове је  
извело  ЈКП „Београд пут”. У тунелу се након падавина задржавала велика количина 
воде која је често отежавала и спречавала кретање возила. 

Акција „За  зеленији Београд” – традиционално учешће ГО Раковица у акцији коју 
организује и реализује  ЈКП „Зеленило Београд” у сарадњи са градским општинама, а 
односи се на избор најлепших зелених простора у окружењу.
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7.13.   ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Поред редовних административно - стручних пословних процеса настављена је 
континуирана сарадња са надлежним градским и републичким органима, ради потребе 
предузимања мера за заштиту и унапређење животне средине и спровођење акционих 
и санационих планова на подручју ГO Савски венац. 

Почетком 2016. године ГО Савски венац приступила је транспарентном процесу 
усаглашавања Акционих планова општине у области заштите животне средине са 
Акционим планом за спровођење Програма заштите животне средине на територији 
града Београда, уз учешће јавности и свих заинтересованих циљних група. У складу 
са Статутом Градске општине Савски венац, члан 12. тачка 12. општина је на седници 
Скупштине општине одржаној 30. децемба 2016. године усвојила Акциони план од 
значаја за заштиту животне средине на свом подручју.

Кроз изградњу продуктивног партнерства са различитим институцијама, предузећима, 
заинтересованим органима и организацијама, удружењима, грађанима, основним и 
средњим школама, предшколском установом и др, у оквиру ГОП-а за 2016. годину, 
реализоване су бројне активности, акције, едукативни програми, манифестације, 
пројекти од којих наводимо само део. 

Општина се 19. марта у 20.30 часова активно придружила глобалној акцији „Сат за 
нашу планету - Earth Hour”, коју организује Светски фонд за заштиту природе (WWF) 
тако што је поред гашења светла на сат времена на свим општинским објектима, кроз 
едукативну капању укључила и многе институције и организације са седиштем на 
Савском венцу и шире. 
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У партнерству са Предшколском установом Савски венац и УГ „Театар Пројекат 
Објективна Драма - ПОД театар”, реализован је „Годишњи едукативни програм 
за децу кроз еколошко - драмске радионице у вртићима”. На годишњем нивоу 
програм је обухватао 212 радионица и 24 еко акције у природи у које је укључено 12 
предшколских и 12 старијих група деце из 10 вртића (укупно 800 деце од 4 - 6 година 
старости). Програм је суфинансиран од стране ГО Савски венац и био је подједнако 
доступан сваком детету у ПУ Савски венац без обзира на социјални статус.

„Дан планете Земље” обележен је 22. априла уз предавање са радионицом у Бизнис 
центру ГО Савски венац, на којима је учествовало 60 представника младих из средњих 
школа са територије општине. 

Програм „Машта може свашта” реализован је у сарадњи са Београдским еколошким 
центром уз тематске радионице и теренске акције у периоду од априла - септембра 
месеца у којима је учествовало 450 младих. 

У оквиру програма „Заштитимо и сачувајмо природна добра и врсте”,  континуирано 
у току године спроводиле су се активности у циљу едукације различитих циљних група, 
са акцентом на децу и младе.

У оквиру Акције ЈКП „Зеленило Београд” -  „ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД”, реализована је 
континуирана дугогодишња локална акција „НАЈЗЕЛЕНО”. Најбољи предлози од 
стране ГО Савски венац који су освојили пригодне награде на градском такмичењу били 
су: Предшколска установа „Савски венац”, РЈ „Краљ Петар I”, балкон у Улици краљице 
Наталије бр. 52, „Belgrade Waterfront” комплекс и Саванова са ПРОМЕНАДОМ, а од 
стране ЈКП „Зеленило Београд” предложен је и 4. победник са Савског венца у накнадно 
уведеној категорији најлепша окућница у ул. Аугуста Цесарца бр. 18. 

Међународни Дан реке Саве обележен је акцијом „Сава у срцу” која је реализована 1. 
јуна у 12 часова на броду Ковин уз пловидбу реком Савом. У програмским активностима, 
радионицама тематски везаним за заштиту водних ресурса, прилагођавање климатским 
променама и кретивном интерактивном квизу о реци Сави учествовало је око 50 
учесника из средњих школа. Радионице и квиз су осмислили и одржали мр Зоран Ђукић 
и мр Александра Имширагић - Ђурић.

Такође, поводом обележавања Међународног Дана реке Саве и реке Дунав уз подршку 
Републичке дирекције за воде, Министарства пољопривреде и заштите животне 
средине и удружења грађана подржане су и следеће програмске активности: 

-	 Предавање о реци Сави са пловидбом реализовано је 13. јуна у 14.30 часова за 
50 учесника из ОШ Стефан Дечански и других различитих циљних група.

-	  Квиз о реци Сави који је одржало УГ Сан - еко са пловидбом, реализован је 14. 
јуна у 14.15 часова за 50 младих учесника различитих циљних група. 

-	 Предавање о реци Дунав са пловидбом реализована је 17. јуна у 13 часова за 50 
учесника из Медицинске и Дизајнерске школе.

-	 Савска и Дунавска дебата, реализовани су 24. јуна у 12 часова на Савском 
пристаништу уз подршку БЕЦ-а, након чега је реализована пловидба. У акцији 
је учествовало 50 учесника различитих циљних група.
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Поводом обележавања Међународног дана заштите животне средине, 15. јуна, у 
свечаној сали општине, Амбасада Боливарске Републике Венецуеле и Друштво српско-
венецуеланског пријатељства „Симон Боливар” организовали су предавање истакнутог 
венецуеланског предавача са међународним искуством проф. Eunice del Carmen Salas 
Rondon.

ГО Савски венац у сарадњи са Београдским еколошким центром, уз подршку 
Секретаријата за заштиту животне средине у оквиру Градске управе града Београда, 
реализовала је програм „ЗЕЛЕНИ КАРАВАН” у оквиру Летњег распуста за ученике 
основних и средњих школа са територије града Београда и младе из Дома Дринка 
Павловић и УГ Живимо заједно. Поред упознавања и откривања природних лепота 
Великог ратног острва шетњом кроз еколошке стазе, учесници су имали прилику 
да посете и амфитеатар Великог ратног острва где су чули занимљиво предавање 
стручњака ЈКП „Зеленило Београд”. 

У оквиру Европске недеље мобилности реализована је Међународна Акција „Дан без 
аутомобила” чији је циљ био да се скрене пажња на безбедност у саобраћају као и на 
потребу смањења загађења ваздуха специфичним загађујућим материјама из издувних 
гасова моторних возила. Тим поводом, 22. септембра организовано је окупљање 
најмлађе популације предшколског и школског узраста и промовисање безбедности у 
саобраћају, одрживе урбане мобилности, здравих стилова живота, климатских промена, 
одрживог развоја, бициклизма, заштите природе и сл. у оквиру различитих тематских 
радионица које су се реализовале у улици Топчидерски венац. Реализатори програмских 
активности били су: Агенције за безбедност саобраћаја, ПОД Театар, УГ Маслачак, 
Црвени крст Савски венац, Завод за заштиту природе Србије, Плесни Клуб „Milonguero”, 
КУД Абрашевић, Бициклистички Клуб Црвена звезда, ЈКП Београд Пијаце, Извиђачки 
одред Франце Прешерн, Регионални центар за таленте 2, УГ  Чепом до осмеха, ДЗ Савски 
венац, општина и др.. Акцију су подржали Беоком сервис, ЈКП Београд пут, МУП, Управа 
за саобраћајну полицију, ПС Савски венац, ЈКП Чистоћа, Секретаријат за саобраћај, 
Секретаријат за заштиту животне средине. На Акцији су додељене захвалнице у име 
општине свим директним учесницима програмских активности.

У оквиру програма „Заједно заједници” реализован је пројекат „Рециклирај и 
доминирај!” који је финансирао НИС, а спровели су га Европски омладински центар и 
Удружење Ретрогрин уз подршку Регионалне агенције за развој и европске интеграције. 
Циљ пројекта био је подизање, унапређење и ширење знања код ученика основних 
школа о потреби и неопходности промене у поступању са амбалажним отпадом (папир, 
картон, ПЕТ амбалажа, лименке) а који настаје у домаћинству, као и промене навика у 
погледу коришћења и чувања природних ресурса. У пројекат је активно укључено пет 
основних школа са територије општине. Школама су у оквиру пројекта дониране посуде 
за сакупљање отпада, као и вредне награде. 

Пилот пројекат „Учим да рециклирам”, реализован је у партнерству Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине, ГО Савски венац и СЕТ Рециклаже д.о.о. 
Реализацијом пројекта ученици основних школа, узраста од V do VIII разреда, имали 
су прилику да у периоду од три месеца стекну додатна знања из области заштите 
животне средине, кроз едукативни процес и практично искуство у акцији сакупљања 
електричног и електронског отпада. У свим школама је извршена едукација, а у четири 
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основне школе је организовано преузимање електронског отпада. Едукацију је похађало 
више од 50 ученика, који су стечено знање успешно пренели својим вршњацима, кроз 
вршњачку едукацију. Пројекат је подразумевао и такмичење између основних школа 
у прикупљању електричног и електронског отпада, а најбоље резултате остварила 
је ОШ „Војвода Радомир Путник“. Компанија „SET Reciklaža”, доделила је је таблет 
рачунаре као награду за уложени труд, најактивнијим ученицима који су прикупили 
највећу количину отпада. Награду је примило пет ученика из четири основне школе, а 
начелница општинске управе им је уручила захвалнице за активно учешће и допринос 
у реализацији овог пројекта. 

Уз саветодавну подршку Министарства рударства и енергетике, а ради примене 
комбинованих мера ЕЕ за унапређење енергетског статуса, коришћење обновљивих 
извора, смањење емисије CO2, енергетске ефикасности и заштите животне средине, 
сагледана је потреба за израдом елабората ЕЕ за зграду у Улици кнеза Милоша број 
99. У оквиру Инфо дана одржаног у просторијама СКГО, потписана је повеља градова 
и општина о енергетској ефикасности „Енергетски свесни и ефикасни”.

Узето је учешће у оквиру истраживачког пројекта Универзитета у Београду 
„Методолошки оквир третмана јавних зграда у јединицама локалне самоуправе, 
са аспекта енергетске ефикасности (школе и обданишта)”, који Универзитет, 
уз помоћ Немачке канцеларије за међународну сарадњу (ГИЗ) и подршку ресорних 
Министарстава спроводи на територији локалне самоуправе. У склопу прве фазе 
пројекта, предвиђено је прикупљање података о јавним зградама на територији свих 
локалних самоуправа, у циљу сагледавања постојећег нивоа енергетске ефикасности 
зграда, односно дефинисања предлога унапређења. 

По примљеним обавештењима од Секретаријата за заштиту животне средине о 
поднетим захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину 
извршено је 22 јавна увида у поднете захтеве са пратећом документацијом и достављена 
су мишљења. По примљеном обавештењу од надлежног Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине, за Студију о процени утицаја на животну средину пројекта 
доградње железничке станице Београд - Центар са приступним саобраћајницама, на КП 
2885/1 КО Савски венац, 2744/2, 2713/6, 2751, 2469/6, 2462/1, 2463/1, 3285/4, 3286/4 и 3291/1 
КО Савски венац на територији Града Београда, носиоца пројекта АД Акционарско 
друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура 
железнице Србије ад, из Београда, спроведен је јавни увид у поднети захтев за давање 
сагласности, у просторијама општине у Улица кнеза Милоша бр. 99, и организована 
јавна расправа у свечаној сали ГО Савски венац, ул.Кнеза Милоша бр.69.

Урађени су годишњи извештаји (ГИО1) за све врста отпада и унети у електронску 
базу података Агенције за заштиту животне средине до 31.03.2016. године, како је 
прописано законским одредбама. У скаду са Законом о управљању отпадом извршено 
је рециклирање отпада насталог у процесу рада Управе .
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7.14.  ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ

Највећи део територије градске општине Сопот одликује се очуваном и квалитетном 
животном средином, што је углавном последица одсуства већих извора деградације и 
загађења животне средине. Као главни проблеми животне средине могу се издвојити: 
отпадне воде и постојање несанитарних септичких јама и дивљих депонија.

Територију општине Сопот карактерише природно добро, предео изузетних одлика 
„Космај”. Заштићено природно добро обухвата 3514,50 hа, од чега 1915,60 припада 
општини Сопот. Под заштиту је стављен ради очувања и унапређења живописних 
пејзажних обележја и ненарушених примарних предеоних вредности, шума и вода 
као и биљног и животињског света. Установљена су два режима заштите и то режим 
заштите II  и  III степена .

На територији општине не врше се мерења квалитета ваздуха, те се општа оцена 
може извести на основу прегледа ситуације на терену, као и литературних података. 
Генерално, квалитет ваздуха није значајније угрожен, осим у извесној мери у зони 
важнијих саобраћајница (посебно аутопута), као и под утицајем енергетских процеса 
у урбаној средини (котларнице, индивидуална ложишта).  Значајнијих индустријских  
извора загађења ваздуха нема.

Конкретне активности, које су посредно или непосредно везане за област заштите и 
унапређења животне средине, општина финансира и  спроводи  у сарадњи са јавним 
предузећима чији је оснивач Скупштина градске општине Сопот и то Дирекција за 



321

8. АК ТИВНОС ТИ ГРА ДСКИХ ОПШТИНА НА ПОЉУ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

изградњу општине Сопот, јавно комунално предузеће ЈКП „Сопот”,  као и општинске 
комуналне инспекције.

Дирекција за изградњу општине Сопот  је у складу са својим Програмима пословања 
реализовала :

• реконструкцију водоводне и канализационе мреже и њихово одржавање,

• изградњу и уређење локалних путева у укупној дужини од  70 километара

• уређење  и и зградња јавних површина 6.000 m2,

• уређење и одржавање јавних изворишта и  чесми,

• уређење постојећих капеле у МЗ, укупно 17 капела,   

• уређење спортских терена и школских игралишта (изградња ограда, трибина, 
уградња рефлектора и све пратеће  опреме),

• изградња, реконструкција и одржавање јавне расвете,

• уређење старих  и постављање нових аутобуских стајалишта,

• чишћење дивљих депонија. Годишње се у просеку уклони само око 200 m³ смећа 
са ових депонија, због недостатка финансијских средстава, 

• уређење градске депоније.

ЈКП „Сопот”  је проширило своју мрежу изношења смећа на 7895 домаћинстава, 
предузећа и самосталних радњи са тенденцијом даљег ширења. У оквиру својих 
редовних активности сакупљања и изношења смећа, чишћења и прања јавних 
површина по налогу Дирекције за изградњу и општинске комуналне инспекције санира 
се  и чисти  смеће са дивљих депонија.
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Општина Сопот подржава  акцију  Министарства животне средине и просторног 
планирања  „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ” у којој је извршено искључење јавне расвете на 
сат времена  у  улицама у насељу Сопот.

Претходних година  учествовали смо и у акцији Министарства животне средине   
„ОЧИСТИМО СРБИЈУ” са циљем подизања свести о неопходности живота у здравој 
средини . Носиоци акције били су ученици основних школа, али и представници свих 
великих предузећа као и волонтери - грађани. Задатак  акције био је чишћење смећа 
око путног појаса локалних и некатегорисаних путева и одвожење смећа на градску 
депонију. Штета је што је ова акција укинута, јер је давала значајне резултате.

У сарадњи са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове - службом зоохигијене  
уклањају  се пси луталице. Пси луталице представљају велики проблем који се за сада 
веома споро решава.
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7.15.  ГРАДСКА ОПШТИНА СТАРИ ГРАД

Савет за заштиту животне средине Градске општине Стари град, као радно тело 
Скупштине општине Стари град прати стање и предузима мере и активности на 
побољшању услова за живот и здравље грађана централне градске општине.

Скоро 1000 домаћинстава на Старом граду раздваја кућни отпад и учествује у процесу 
рециклаже, користећи ЕКО кесе, које се набављају у Контакт центру општине Стари 
град. Кесе са пластичном, тетрапак и металном амбалажом одлажу се суботом између 
20 и 22 часа поред контејнера, а специјалне екипе ЈКП „Градска чистоћа” их односе у 
рециклажне центре.

Градска општина Стари град од 2010. године редовно организује акцију „Рециклажа 
за сијалицу - ДОБРА ИДЕЈА” у којој грађани у општину доносе прегореле сијалице и 
истрошене батерије, а као награду за допринос у заштити животне средине од општине 
на поклон добијају штедљиву сијалицу. На овај начин сијалице и батерије завршавају 
на одговарајућем отпаду, а грађани се мотивишу да користе сијалице које штеде 
електричну енергију.

Осим тога, једном годишње, грађани Старог града имају прилику да у оквиру акције под 
називом „ЕКО ВИКЕНД” електрични и електронски отпад, попут старих и неисправних 
мобилних телефона, компјутера, телевизора и друге технике донесу на унапред 
договорену локацију, како ти уређаји не би завршили на депонијама. Предузеће „Сет 
рециклажа” које сарађује са општином Стари град такав отпад одлаже на за то предвиђена 
места, а грађани своје домове, таване и подруме ослобађају од кабастог отпада.

Како на Старом граду живи велики број власника кућних љубимаца, општина Стари град 
улаже велике напоре да улице и тротоари након шетње паса буду чисте и уредне. Због 
тога, представници општине Стари град у све улазе староградских зграда постављају 
биоразградиве кесице за одлагање измета кућних љубимаца, како би власницима при 
изласку из зграде на дохват руке биле кесице у које могу одложити и бацити измет. 
Старограђани такође ове кесице могу по потреби преузети у Контакт центру општине 
у приземљу општинске зграде.

У децембру 2015. године на Стари град је уведена и револуционарна патрола 
„ГОбастерс”, чија је основна функција уклањање псећег измета са тротоара. Специјалне 
машине, свакодневно патролирају староградским улицама и чисте оно што су несавесни 
власници оставили за својим љубимцима, а грађани критичне тачке могу пријавити 
општинском Контакт центру на број телефона 785-2-999.

Градска општина Стари град је у јуну 2017. године уз сарадњу са партнерима и 
донаторима, поставила прву паметну соларну лампу у Србији испред Спортског центра 
„Милан Гале Мушкатировић”. Ова лампа је револуционарна по томе што се њен рад 
управља и контролише помоћу памтног софтвера, даљински, те нема потребе да у 
случају квара или прегоревања уличне расвете радници излазе на терен. Соларна 
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улична расвета осим што штеди новац, елиминишући у потпуности рачуне за струју, 
смањује и штетне утицаје угљен-диоксида на градску средину, јер укида потребу за 
традиционалним осветљењем. Користећи енергију Сунца и паметан софтвер, оваква 
улична расвета је у могућности да обезбеди светло свих 365 дана у години потпуно 
бесплатно.

Савет за заштиту животне средине ГО Стари град у сарадњи са Канцеларијом за младе 
и Волонтерским сервисом, неколико пута у току године организује чишћење и уређење 
урбаних џепова, приобаља Дунава, као и акције сађења биљака.
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7.16.  ГРАДСКА ОПШТИНА С УРЧИН

Према попису из 2011. године, територију ГО Сурчин насељава 4.635 становника и 15.752 
домаћинстава. 

Градска општина Сурчин се налази у северозападном делу Беграда на 44°47’21″ северне 
географске ширине и 20°16’29″источне географске дужине. Простире се по јужном 
ободу сремске лесне терасе и на алувијалној равни леве обале реке Саве, на просечној 
надморској висини од 73 метра. Северну границу општине чини ГО Земун, источну ГО 
Нови Београд, западну општина Пећинци док је јужна страна омеђана реком Савом у 
укупној дужини од 40 km. Од центра Београда удаљена је 15 km док је веза са осталим 
деловима Србије и света омогућена пресецањем општине најзначајнијим путним 
правцима: ауто пут Е70, обилазница око Београда и међународни аеродром Никола 
Тесла. Кроз насеља Сурчин и Добановце пролази железничка пруга Батајница-Сурчин. 
Укупна површина коју заузима општина Сурчин је  288 km², од чега 28 853 ha обухвата 
пољопривредно земљиште. Територију општине Сурчин чине седам насеља: Добановци, 
Сурчин, Бечмен, Јаково, Бољевци, Прогар и Петровчић.

Рехабилитација дренажних канала

Током 2016. године предузете су радње у склопу припрема за рехабилитацију дренажних 
канала – Петрац 1 и Петрац 3, у катастарским општинама Јаково,  Бољевци и Сурчин. 
Очишћени су  канали у укупној дужини од 21 километар, при чему је из канала извађен 
муљ који ће се после сушења распланирати по околним парцелама. Такође, обале канала 
су растерећене од околног растиња. Рехабилитација ових канала, која је започела у 
марту 2017. године, има за циљ унапређење система заштите од поплава. У наставку 
Пројекта планирани су радови на санацији канала у Бољевцима и рехабилитација црпне 
станице у Прогару са набавком пумпе чији ће проток задовољити потребе канала 
Јарчина. Радови су финансирани од стране Европске уније и аустријске Агенције за 
развој - АДА  кроз Програм помоћи поплављеним подручјима у Србији. 

Наставак изградње канализационе мреже у Сурчину

Радови на изградњи секундарне канализационе мреже у старом језгру општине Сурчин 
настављени су у априлу 2016. Биће изграђено 45 километара канализационе мреже 
чиме се стичу услови да 4400 домаћинстава буде прикључено на канализациони систем. 
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Чишћење депонија 

Током 2016. године Јавно предузеће за обављање комуналних и других делатности од 
општег интереса за грађане ГО Сурчин уредило је две велике депоније:

-	 „Паринци”  у Петровчићу, одакле је очишћено 6096 m³ смећа и

-	 „Јаковачка Кумша”, са које је очишћено 2124m³.

У истом периоду, ово предузеће је чишћењем јавних површина, као и уређењем једног 
броја мањих дивљих депонија, уклонило још око 600 m³ смећа.

Озелењавање јавних површина

У октобру 2016. године спроведена је акција „За бели - чистији и зеленији Петровчић” коју 
је организовало Удружење грађана „За Петровчић”. У склопу акције засађено је  преко 
100 стабала бреста, црвеног храста и јасена чиме је оплемењена Улица Мирослава 
Чобановића – Уче у овом месту. Саднице је донирало Јавно предузеће „Србијашуме”, а 
у акцију су се укључили Градска општина Сурчин, Јавно предузеће „Сурчин”, ученици 
основне школе „Душан Вукасовић Диоген” из Петровчића и становници овог места.

5.  „Сат за нашу планету“

ГО Сурчин је, као и претходних година, учествовала у акцији „Сат за нашу планету”, у 
организацији Светског фонда за природу.

Сарадња са еко-школом

Настављена је сарадња са Основном школом „Вук Караџић” из Сурчина. Ова школа 
поседује Сертификат о стеченом статусу међународне Еко-школе и разним акцијама 
обележава датуме значајне за животну средину. Поводом Дана заштите животне 
средине, на платоу испред зграде ГО Сурчин одржали су продајну изложбу дечијих 
радова и модну ревију. Сви приказани радови направљени су поновним коришћењем 
отпадних материјала. 

Подршка пројектима удружења грађана 

На Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката удружења грађана и 
организација цивилног друштва из буџета ГО Сурчин у 2016. години пријавила су се и 
удружења чији су пројекти били везани за животну средину, тако да је Градска општина 
Сурчин финансијски подржала следеће пројекте:

-	 „Повезивање омладине са природом”, чији је носилац КСР „Риболовац”из Јакова;
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-	 „Чувај цвет да опстане свет”, носилац је Удружење грађана „Екокосмос“из 
Сурчина;

-	 „Очисти иза себе”,  чији је носилац Удружење „УСМ ЕКО” из Јакова и

-	 „Мисли зелено”, носилац је „Ромско хуманитарно удружење Сурчин”.
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7.17.  ГРА ДСК А ОПШТИНА ЧУК АРИЦА

Општина Чукарица, велику пажњу посвећује очувању животне средине и едукацији 
становништва, посебно едукацији  најмлађих.

У протеклом периоду, одржаване су континуиране акције чији је циљ био подизање 
свести и ангажовање свих у циљу заштите околине, као и акције са циљем увођења 
европских стандарда у руковању отпадом и одржавањем комуналног реда и чистоће.

За област екологије ресорно је задужен Здравко Топаловић, члан Већа, а у акцијама 
које су у протеклом периоду организоване, учествовали су скоро сви чланови Већа и 
надлежне оштинске службе имајући у виду значај ове области.

Једна од акција која је спроведена у току 2016. године односила се на постављање 
рециклажних острва у Радничкој и Пожешкој улици. Рециклажна острва се састоје 
од типских  контејнера намењених одлагању различитих врста рециклабила. Сви 
контејнери имају и отворе са стране како би суграђани са инвалидитетом могли да их 
користе. 

У том периоду, у улицама Аце Јоксимовића, Јабвланичкој, Бело врело и Палисадска 
комплетно су замењени стари контејнери новима,а 362 нова контејнера су допремљена 
у Трговачку, Улицу поручника Спасића и Машере, Живка Настића Бабе, Водоводску, 
Илије Ђуричића, Стјепана Супанца, Даринке Радовић, Авалску Радних акција, Титову, 
Учитеља Михајловића, Ђорђа Стојковића, Иве Лоле Рибара. 

Чишћење депонија и уређење запуштених површина

Општина Чукарица, у сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд” и ЈКП „Градска чистоћа”, 
током 2016. године, уредила је низ  запуштених површина на територији Чукарице. На 
иницијативу грађана, спроведено је  уређење површине од преко 2 хектара у насељу 
Горица у Сремчици. Овај простор у Улици Саре Бернар био је запуштен небригом 
стамбене задруге, која је власник парцеле. Уз уређење стазе, крчења подраста и 
непожељне вегетације, екипе ЈКП „Зеленило Београд” и ЈП „Србијашуме” очистиле су 
и околину и тротоаре.

Слична акција спроведена је и у Улици поручника Спасића и Машере, преко пута 
Основне школе „Ђорђе Крстић”, јер је неугледна површина угрожавала безбедност 
најмлађих и било је неупходно очистити је и уредити.

Простор у Дворжаковој улици добио је нови изглед. Уклањањем депоније на овом 
простору, равнањем и комплетним уређењем, добијен је безбедан простор.



329

8. АК ТИВНОС ТИ ГРА ДСКИХ ОПШТИНА НА ПОЉУ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Уређена је и површина на углу улица Ратка Митровића и Ане Ахматове. Непосредно уз 
аутобуску станицу, на том месту су засађене саднице кестена и липе, које су оплемениле 
простор.

Зелена површина уређена је и у насељу Церак Виногради , на углу Јабланичке и 
Космајске улице, у близини вртића Сањалица. А током акције „За чистију Чукарицу” 
уклоњене су и депоније и уређене површине у улицама Водоводска и Илије Ђуричића, 
као и у Палисадској и Радивоја Ракоњца.

Акција „Чисто лице Чукарице”

Акција је одржана у оквиру кампање „Чисто лице Србије”, у организацији удружења 
„Моја Србија” и Привредне коморе Београда и уз подршку Градске општине Чукарица, 
где је кампања и почела. Средства прикупљена током ове акције била су намењена за 
помоћ лечењу Светлане Кукић из Сремчице, оболеле од когениталне дисеритропоетске 
анемије типа II.

Акција је трајала два дана, а грађани су могли да се укључе одлагањем кабастог 
електронског отпада попут  фрижидера, шпорета. 

Продужи век, убаци у штек

Пројекат „Продужи век, убаци у штек” организовала је Канцеларија за младе ГО Чукарица, 
заједно са Центром за младе Чука и Хемијско-прехрамбено технолошком школом. У 
оквиру пројекта реализовано је пет радионица у чукаричким основним школама, а 
радионице су одржане и на Грин фесту, и Хемијско-прехрамбено-технолошкој школи.

Испред зграде општине  постављен је контејнер за одлагање електронског отпада и 
електричног отпада.

На завршној трибини  у општини Чукарица, одржано је предавање о „паметним 
градовима” и уручене су захвалнице учесницима.



Фото: Теодора Јовановић



8    ИНС ТИТ УЦИЈЕ КОЈЕ СЕ БРИНУ    
      О ОЧУВАЊУ И ЗАШТИТИ  
      ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

8.1. Градски завод за јавно здравље Београд

8.2. Институт за јавно здравље Србије „Др 
Милан Јовановић Батут”

8.3. Институт за медицину рада Србије „Др 
Драгомир Карајовић”

8.4. Завод за заштиту природе Србије



332

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ ЗА 2016. ГОДИНУ

9.1. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД

Градски завод за јавно здравље, Београд (у даљем 
тексту Завод), у складу са Законом о здравственој 
заштити, је превентивна јавно здравствена, здравствено 
промотивна и стручно методолошка здравствена 
установа за ниво града Београда која обавља 
социјално-медицинску, хигијенско-епидемиолошку, 
епидемиолошку и микробиолошку здравствену 
делатност. 

Од свог оснивања, бележи узлазни тренд развоја, који је резултирао усложњавањем 
и повећањем обима рада, кадровским јачањем, опремањем, увођењем нових 
лабораторијских и других метода рада и стандарда квалитета. При томе нису 
занемарени услови рада и стандард радника. 

Нов начин рада усклађен је са иновираном организацијом, коју данас структурно чине 
засебне организационе целине – Центри, а не више делатности. Тиме су створени 
бољи услови за координацију активности и сарадњу међу појединим организационим 
јединицама унутар Завода. 

Мултидисциплинарни и мултисекторски приступ, фокусирање акција и интервенција 
на терену, односно локалној заједници, промоција здравља и афирмација здравих 
стилова живота, развој партнерстава за здравље и здравих окружења, флексибилност, 
адекватност и правовременост у одговору на актуелне изазове и јавно здравствене 
проблеме, су основни метод и садржај рада. 

Добро вођена развојна политика последњих неколико деценија, велико ангажовање 
запослених, њихова посвећеност послу и приврженост установи имали су за исход да 
Завод, који је увек имао значајне развојне потенцијале, прерасте у једну од водећих 
јавно здравствених институција у Републици Србији. 

Оснивач Завода за потребе града Београда, је Република Србија, чиме је наглашена 
његова усмереност ка локалној самоуправи. 

Политика континуираног унапређења квалитета рада Завода одражава његову 
јавно здравствену функцију, како у односу на сопствену делатност тако и у систему 
здравствене заштите у Београду. 

ПОЛИТИКА КОНИТИНУИРАНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Завод прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу 
становништва, стање и квалитет животне средине, узроке, појаве и ширења заразних и 
других болести, факторе ризика по здравље људи као и организацију и рад здравствене 
службе. Рад Завода се одвија у складу са прихваћеном визијом, мисијом, циљевима, 
вредностима и принципима. 



333

8. АК ТИВНОС ТИ ГРА ДСКИХ ОПШТИНА НА ПОЉУ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Квалитет свих услуга које ГЗЈЗ Београд пружа је обезбеђен усаглашеношћу система 
менаџмента квалитетом са захтевима међународног стандарда ISO 9001:2008.

Такође, испитивања која спроводи Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију 
су акредитована према захтевима стандарда SRPS IOS/IEC 17025:2006, што обезбеђује 
поверење у квалитет резултата лабораторијских испитивања.

Усаглашавањем са захтевима стандарда ISO 14001:2004, Градски завод за јавно здравље 
Београд обезбеђује да својим активностима не угрожава квалитет животне средине 
и здравље грађана. 

Да би свој циљ адекватно и остварили, сви запослени имају одговорност у реализацији 
наведених стандарда, везаних, како за захтеве корисника, тако и за квалитет услуга, а 
у складу са сопственим надлежностима у оквиру следећих Центара: 

1. Центар за промоцију здравља

2. Центар за анализу, планирање и организацију здравствене заштите 

3. Центар за информатику и биостатистику у здравству 

4. Центар за контролу и превенцију болести 

5. Центар за микробиологију

6. Центар за хигијену и хуману екологију

7. Центар за екотоксикологију 

Задаци Завода између осталог су:

• Планирање и реализација програма праћења стања и очување животне 
средине;

• Евидентирање, прикупљање и анализа података о факторима ризика по 
здравље становништва у животној средини са предлогом мера за унапређење 
стања;

• Обављање санитарно-хигијенских надзора у објектима под санитарним 
надзором и другим објектима у којима се обавља делатност од јавног 
интереса, у складу са Законом којим се уређује област санитарног надзора;

• Учешће у изради медицинских програма за изградњу, реконструкцију и 
адаптацију објеката здравствених установа и давање мишљења на идејна 
решења, техничку документацију за изградњу, реконструкцију и адаптацију 
објеката од јавног интереса;

• Лабораторијска испитивања у области санитарне микробиологије, санитарне 
хемије и екотоксикологије у складу са домаћим и међународним стандардима 
и регулативом, у свим медијима животне средине, храни, предметима опште 
употребе и др.

• Центар за екотоксикологију 

• Испитивање отпада (карактеризација, категоризација и др) и предлагање 
начина поступања са чврстим и течним отпадом. 
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• Сакупљање, рециклажа, уништавање и дефинитивно одлагање медицинског 
отпада из здравствених и других установа.

• Утврђивање и спровођење мера у елементарним и другим већим непогодама 
и ванредним приликама.

• Обављање функције екотоксикиолошког центра за територију града Београда.

• Превенција, приправност и одговор на хемијске удесе са предлагањем мера 
санације.

• Стална приправност мобилних екотоксиколошких јединица.

• Дизајнирање и апликација софтверских програма у области екотоксиколошке 
делатности.

• Израда студија о процени утицаја на животну средину, студија процене 
ризика, локалних и регионалних еколошких акционих планова као и 
програма, планова и пројеката из области заштите животне средине и 
здравља људи.

• Лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију

• Лабораторија ХЕЕ је једна од првих акредитованих лабораторија за 
испитивање у складу са захтевима стандарда SRPS IOS/IEC 17025:2006.

• Лабораторија ХЕЕ поседује најсавременију инструменталну аналитичку 
опрему неопходну у анализи трагова у животној средини, и другим 
матриксима;

• У лабораторији се идентификује и испитује велики број неорганских и 
органских материја у узорцима ваздуха, воде, земљишта, седимента и 
биолошког материјала, намирница и предмета опште употребе;

• У њој се врши узорковање, анализа, калибрација инструмената, међународна 
лабораторијска упоредна испитивања у свим мактриксима, што обезбеђује 
основу поузданости, тачности и прецизности у раду лабораторије.

11 000 Београд
Булевар деспота Стефана 54а
email: info@zdravlje.org.rs
Телефони: 2078-600,3237-351

mailto:info@zdravlje.org.rs
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9.2. ИНСТИТ У Т ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ  
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТ У Т“

Кратак историјат Института за јавно здравље Србије 
„Др Милан Јовановић Батут“

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“ је основан за ниво републике и представља 
експертску институцијуза јавно здравље која даје 
савет, подршку и смернице за Владу Републике Србије 
и све заводе за јавно здравље и спроводи независна 
истраживања о проблемима јавног здравља у Србији. 
Институт је током девет деценија свог постојања обављао 

важну и успешну улогу, како у стручном, тако и у научно истраживачком раду у области 
медицине и заштите здравља становништва.

Хронологија трансформације института:

Стална епидемијска комисија Министарства здравља 
Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1919.

Централни хигијенски завод
( Зграда изграђена средствима Рокфелерове фондације) 1923/1924.

Бактериолошко-епидемиолошки завод Србије 1944/1945.

Хигијенски институт Народне републике Србије  1951.

Завод за здравствену заштиту Социјалистичке републике Србије 1961.

Завод за заштиту здравља Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 1979.

Институт за заштиту здравља Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 1997.

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ 2006.

Делатност Института дефинисана је Законом о јавном здрављу(„Службени гласник РС“, 
број 15/16) који под јавним здрављем подразумева скуп знања, вештина и активности 
усмерених на унапређење здравља, спречавање и сузбијање болести, продужење 
и побољшање квалите живота путем организованих мера друштава. У том смислу, 
основне области делатности Института су: анализа, планирање и организација 
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здравствене заштите, информатика са биостатистиком, промоција здравља, контрола 
и превенција болести, хигијена и хумана екологија и микробиологија.

Лабораторије поседују сертификат о уведеном систему менаџмента квалитета према 
ЈUS ISO 9001/2008 i сертификат о акредитацији према стандарду ISO/IEC 17025:2006.

11 000 Београд
Др Суботића 5
http://www.batut.org.rs
e-mail: prijemnakancelarija@batut.org.rs
Тел. централа: 2684-566

http://www.batut.org.rs
mailto:prijemnakancelarija@batut.org.rs
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9.3. ИНСТИТ У Т ЗА МЕДИЦИНУ РАДА СРБИЈЕ  
„ДР ДРАГОМИР КАРАЈОВИЋ”

Институт за медицину рада Србије ”Др Драгомир 
Карајовић”,  највиша је стручна, наставна  и научна 
установа у области медицине рада у Републици Србији. 
Институт је Колаборативни центар за медицину рада и 
радиолошку заштиту Светске здравствене организације. 
Такође је и наставна база Медицинског факултета 
Универзитета у Београду, седиште Републичке стручне 
комисије за медицину рада коју образује Министарство 
здравља, као и Секције за медицину рада Српског 
лекарског друштва.

Институт за медицину рада Србије састоји се из следећих 
организационих јединица:

I. Управа Института

II. Центар за унапређење медицине рада

III. Центар за дијагностику и лечење професионалних болести и болести у 
вези са радом са стационаром

IV. Центар за радиолошку заштиту

•	Одељење за медицинска испитивања

•	Одељење за дозиметрију 

•	Одељење за радиоекологију

V. Центар за хигијену и физиологију рада

VI. Центар за оцену радне способности

VII. Служба за правне, економско- финансијске, опште и техничке послове

ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ИНСТИТУТА

Институт је здравствена установа која обавља здравствену делатност на више нивоа. 
У обављању здравствене делатности Институт пружа превентивне, дијагностичке 
и терапијске здравствене услуге из области професионалних болести и болести 
у вези са радом као и области повреда на раду. Обавља високо специјализовану 
специјалистичко-консултативну и стационарну здравствену делатност и послове из 
области заштите од јонизујућих зрачења у складу са законом. На Институту се спроводи 
и образовна и научно-истраживачка делатност.
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У оквиру Центра за радиолошку заштиту послове заштите од зрачења обављају 
три одељења и припадајуће лабораторије, акредитоване према стандардима SRPS EN 
ISO15189:2014 и SRPS ISO/IEC17025:2006: 

1. Одељење за медицинска испитивања - Лабораторија за биодозиметрију и 
цитогенетику, 

2. Одељење за дозиметрију  - Лабораторија за личну дозиметрију и контролу 
извора зрачења и 

3. Одељење за радиоекологију - Лабораторија за испитивање радиоактивности 

4. које спроводе:

• идентификацију и квантификацију јонизујућих зрачења у радној и животној 
средини (ваздух, вода, тло, храна), идентификацију и мерење експозиције 
јонизујућим зрачењима;

• праћење и проучавање здравствених ефеката професионалне и опште 
изложености јонизујућим зрачењима;

• оспособљавање професионално изложених лица и лица одговорних за 
спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења;

• сарадњу са државним органима на изради прописа, норматива и стандарда 
у области заштите од јонизујућих зрачења;

• евалуацију постојећих и увођење нових метода у свим областима делатности.

• Лабораторије Центра за радиолошку заштиту су чланови следећих 
међународних организација:

• IAEA (International Atomic Energy Agency)

• EURADOS(European Radiation Dosimetry Group)

• ALMERA(Analytical Laboratories for the Measurement of Environmental 
Radioactivity) Network-IAEA

• BioDoseNet (Biodosimetry Network World Health Organization)

11 000 Београд
Делиградска 29
Телефон: 011-3400-900
Email: radioloska.zastita@institutkarajovic.rs

http://www.imrs.rs/%21uploads/akreditacion_sertifikat_1.jpg
http://www.imrs.rs/%21uploads/akreditacion_sertifikat_2.jpg
mailto:radioloska.zastita@institutkarajovic.rs
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9.4. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТ У ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Завод за заштиту природе Србије је стручна установа 
која обавља делатност заштите и унапређења природне 
баштине Србије, основана 30. априла 1948. године.  Завод 
је организован са седиштем у Београду и Канцеларијама 
у Нишу и Приштини.

Завод за заштиту природе Србије, као највиша државна 
стручна кућа за заштиту природе реализује делатности 

у циљу проучавања и заштите природне баштине. У пословима очувања природне баштине, 
Завод примењује најсавременије моделе и мере заштите природе у сарадњи са домаћим и 
међународним научним и стручним институцијама и невладиним организацијама. Уважавајући 
најновија научна достигнућа и принципе заштите био и гео диверзитета, стручњаци Завода 
примењују интегралне и интердисциплинарне методе очувања и унапређења природне 
баштине.

Заштита природних добара заснива се на обављеним комплексним истраживањима и 
валоризацији одређеног подручја, изради студије којом се утврђују категорије, мере и режими 
заштите. У Србији је на овај начин заштићено 467 подручја укупне површине 578 429 ha, односно 
6,53 % територије. 

Стручњаци Завода редовно прате стање заштићених подручја, учествују у изради пројеката 
њихове заштите, санације, уређења и одрживог коришћења, учествују у изради просторних 
и урбанистичких планова и издају услове заштите и дозволе за сакупљање врста које су под 
контролом промета.

У оквиру Акционог плана за очување биодиверзитета, Завод реализује пројекте заштите 
популација биљних и животињских врста, њихових станишта и екосистема и израђује црвене 
листе и књиге угрожених врста. Посебна пажња поклања се заштити и очувању строго 
заштићених и заштићених врста и њихових станишта са намером да им се повећа бројност и 
стабилност популација. У Србији строго је заштићено 1760 врста, док је у статусу заштићених 
868 врста.

Вредности геодиверзитета и објекти гео наслеђа у Србији штите се више од шест деценија. 
До сада је заштићено више од 80 објеката спелеолошких, геоморфолошких, хидролошких и 
геолошких објеката, док је у оквиру послова инвентаризације објеката гео наслеђа у Србији до 
сада издвојено 800 природних облика и појава.

Завод је члан неколико организација за заштиту природе, IUCN (Светске уније за заштиту 
природе) Europarc Federation  (Европске федерације заштићених подручја), ProGEO (Европска 
асоцијација за заштиту природе) и ENCA (Европска мрежа руководилаца институција за заштиту 
природе).
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У циљу образовања о заштити природе и ширења свести јавности, Завод организује образовне 
еколошке програме (предавања, семинаре, еко кампове, радионице, стручне скупове, трибине, 
округле столове и сл.), промотивне манифестације (изложбе, фото конкурсе, учествује на 
сајмовима и већим манифестацијама) и медијске презентације.

У циљу унапређења заштите природе, Завод има и развијену и богату издавачку делатност у 
оквиру које од оснивања Завода објављује стручни часопис „Заштита природе“, стручне, научне, 
популарне и образовне публикације.

11 070 Нови Београд
Др Ивана Рибара 91
Телефон: 209 38 01, 209 38 02
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