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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 Сек тору за мониторинг и заштит у животне средине  обављају се 
студијскоаналитички, 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 
студијскоаналитички 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.

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.
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КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ У 2017. ГОДИНИ

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 
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 
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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 Београд, 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. 

3. ГИС-а квалитета чинилаца животне средине

У 2017. години започета је израда ГИС-а квалитета чинилаца животне средине, који има 
за циљ да обједини све постојеће податке о квалитету животне средине у претходиних 
5 година, аутоматизује процес прикупљања података који ће пристизати у будућности, 
обезбеди систематско вођење података у централној бази података и омогући 
доступност подстака свим релевантним корисницима. Завршетак пројекта планиран 
је за крај 2018. године.

4. 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 и стручна прогноза 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 и контроле над спроведеним мерама сузбијања штетних 
организама.
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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 друго у 
индивидуалним домаћинствима.

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 26.000 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 и то у просторијама 
7.200 стамбених објеката. Наведени локалитети услед неисправности инсталација, 
присуства влаге и повишених температура представљају континуирана станишта ларви 
и одраслих форми комараца током читаве године и као такви представљају стални 
извор појаве микрожаришта одраслих форми комараца и потенцијални здравствени 
ризик по здравље станoвништва. Током спровођења третмама постојала је 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 
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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.

СЕКТОР ЗА СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РЕСУРСИМА 

Сектор за стратешко планирање и управљање ресурсима је у току 2017. године, у оквиру 
утврђеног делокруга и одговорности обављао је послове и предузимао 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:

Реализација Стратегије пошумљавања подручја Београда 

Реализација планова пошумљавања је настављена и у 2017. години у складу са уговорним 
обавезама између Секретаријата за заштиту животне средине и  ЈКП “Зеленило Београд”, 
ЈП“Србијасуме“, ЈВП „Београдводе“ и ЈП „Ада Циганлија“. Реализоване су активности у 
циљу , замене и попуне стабала у  старим дрворедима на општинама Нови Београд, 
Савски венац и Земун, као и подизање нови шумских засада у околини Београда на 
Градским општинама Сурчин, Палилула и Чукарица.

Све акције су имале вишенаменску функцију а то је: заштита од поплава, заштита од 
ерозије, ублажавање климатских промена, наноса ветра и олуја, као и амбијенталну 
вредност сваког дела који је предвиђен за пошумњавање.

Укупно за садну сезону 2016/2017 пошумљено је преко 100 hа шумског земљиста и 
посађено девет дрвореда са 1133 дрворедних садница (јавор, кестен,платан, шљива, 
гинко и брест, а од шумског материјала за пошумљавање већих комплекса коришћена 
је семенска садња храстом лужњаком, пољски јасеном и тополом).

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. У току 2017. године завршена је реализација енергетске 
санације зграде ЈП „Градско стамбено”, као и 2 објекта ЈП „Хиподром Београд” – Нове 
управне зграде и Главне трибине. 

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



УВОД

13

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. 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 2017. године, закључени су уговори за гашење котларница 
у ОШ „Др Арчибалд Рајс”, као и у објекту ЕТШ „Раде Кончар” и Средње техничке ПТТ 
школе у Сврљишкој улици. 

Секретаријат је за реализацију ових веома важних пројеката до сада издвојио 
значајна средства и тиме 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 је настављен по новој 
унапређеној процедури, након усвајања Упутствa о утврђивању критеријума за одабир 
приоритетних објеката јавне намене за гашење котларница, ради прикључења грејних 
инсталација објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем 
природног гаса и утврђивању услова за пренос средстава за ове намене. Усвајањем 
овог Упутства омогућено је да се убудуће гашење котларница може реализовати и 
прикључењем јавних објеката на дистрибутивни систем природног гаса.
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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;

- 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 citu) добио је сагласност Министарство 
пољопривреде и заштите животне средине. Пројекат биоремедијације се односи на 
30.000  m³ загађене земље и 105.000 m³ загађене воде. 

Секретаријат за заштиту животне средине и ЈКП „Београдске електране” су закључили 
уговор за реализацију Пројекта санације и ремедијације контаминиране локације на 
ТО Нови Београд. Реализација пројекта је започела у марту 2017, а завршетак се очекује 
до јула 2018. године.

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 Citu”, што подразумева дубински приступ и шири 
спектар активности у трајању од 3 године. Дубински приступ, тзв. „deep dive” Београд је 
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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). 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.

У Скупштини града Београда 28. и 29. септембра 2017. године одржана је међународна 
радионица у оквиру оба пројекта. До краја 2017. године, као део ВЕА пројекта, урађен 
је пројекат комплетне енергетске санације ОШ „Влада Обрадовић Камени” у насељу 
Ледине. Осим тога, крајем 2017. године започета је израда Приручника о енергетској 
ефикасности у стамбеним зградама и кућама, намењена грађанима, чиме треба да се 
грађанима олакша улагање у повећање енергетске ефикасности њихових објеката.

Пројекат смањења издувне емисије возила јавног превоза на територији 
Београда увођењем система ECO-driving

Имајући у виду доминантан утицај саобраћаја на загађење ваздуха у Београду, 
Секретаријат за заштиту животне средине је, након спроведене јавне набавке, у марту 
2017. године закључио уговор са Машинским факултетом Универзитета у Београду о 
реализацији „Пројекта смањења издувне емисије возила јавног превоза на територији 
Београда увођењем система ECO-DRIVING”. Пројекат је завршен у новембру 2017. године, 
а састојао се од четири фазе. Након сагледавања карактеристика возног парка ЈКП 
ГСП „Београд”, одабране су три линије, 77, 17 и 27 Е, на којима је у аутобусе уграђена 
опрема за мерење емисија штетних гасова у току вожње, у уобичајеним условима. 
Након завршетка мерења и анализе измерених података, обављена је обука возача о 
еколошком начину вожње, а затим је, након обуке, поново извршено мерење емисија, 
како би се утврдили ефекти еколошке вожње. Након тога, Машински факултет је израдио 
Пројекат смањења издувне емисије возила јавног превоза на територији Београда 
увођењем система ECO-DRIVING, који треба конкретно да послужи за значајно смањење 
загађења ваздуха и потрошње горива у градском јавном превозу.

„Успостављање катастра зелених површина Београда – ГИС”

Наставак пројекта започетог 2009. године са циљем успостављања регистра 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.  ГИС је 
постао део пословног система ЈКП „Зеленило Београд” и других јавних предузећа и 
институција које се баве јавним зеленим површинама града. Реализација пројекта 
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обезбеђује савремен и функционалан начин управљања зеленим површинама 
Београда. Овој информационој бази могу приступити и грађани преко званичног сајта 
града Београда, преко линка http://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1740977--gis-zelenih-
povrsina-beograda/.

„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 се добија 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.

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

„Истраживање концентрације и акумулације полутаната на подручју Београда”

Пројекат предвиђа биолошки мониторинг концентрације полутаната у екосистемима, 
која се простиру на територији града Београда, а налазе се у непосредној близини 
извора загађења, на 5 локалитета. У оквиру пројекта је предвиђен мониторинг тешких 
метала у биљном материјалу (Pb, Ni, Mn, Fe, Zn ) и статистичка обрада добијених података 
ради упоредне анализе са ранијим истраживањим, а у циљу дефинисања препорука за 
заштиту и унапређење екосистема и животне средине.

До краја 2017. године извршена је инвентаризација свих врста биљака на истражном 
подручју и одабир врста на којима ће се узимати узорци за анализу. Завршетак пројекта 
предвиђен је за крај 2018. године.

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, 
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постојећег стања и намене простора, као и сагледавања могућих утицаја планираних 
садржаја на простор дефинисан границама плана/локације 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.

•	 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 о захтевима за издавање дозвола за третман 
отпада о којима  решава надлежно министарство за послове заштите животне 
средине, (3) одобрења прекорачења прописаних граничних вредности емисије 
из постројења за сагоревање уз коришћење алтернативног горива, (4) дозвола за 
обављање делатности промета нарочито опасних хемикалија. Такође, реализовани 
су и послови (5) успостављања и вођења регистра издатих дозвола за управљање 
отпадом, издатих мишљења о захтевима за издавање дозволе за третман отпада о 
којима решава надлежно министарство, издатих интегрисаних дозвола и дозвола за 
промет нарочито опасних хемикалија, као и (6) вођења евиденције о обавештењима 
о кретању опасног отпада 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 органа државне управе.
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Током 2017. године, укупно је у Сектору за управљање заштитом животне средине, 
разматрано 586 управних предмета и 674 вануправна предмета, разматрано је и 
израђено више од 150 процедуралних аката, извештаја, обавештења, одговора, дописа 
и осталих активности.

СЕКТОР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

Као најзначајнији пројекти и активности најпре Дирекције, па потом Сектора за 
управљање отпадом, могу се издвојити следећи пројекти:

- Реализован је пројекат 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. По стпроведеном поступку конкурентног дијалога 
јавне набавке изабран је понуђач и закључен 29.09.2017. године уговор о јавно-
приватном партнерству града Београда у пружању услуге третмана и одлагања 
комуналног отпада са конзорцијумом „The Consortium of SUEZ Groupе SAS,  & 
I-Environment Investments limited“ и ДПН „Бео чиста енергија”.

- 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 обухаватило је 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/дворишта на територији града 
Београда чија је намена прикупљање и разврставање рециклабилног и посебних 
токова отпада. Секретаријат је обезбедио средства за набавку а ЈКП „Градска 
чистоћа” спровела набавку за следеће рециклажне центре: 

•	 Општина Нови Београд, у Улици Жоржа Матеа (у оквиру погона ЈКП „Градска 
чистоћа” код Спортског центра „11. април”);

•	 Општина Вождовац, у Улици Милана Топлице 1 (у оквиру „Базе” ЈКП    „Градска 
чистоћа”),

•	 Општина Палилула, у Вишњичкој улици 55 б (Погон „Отпад”).
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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 је спроводила поступке јавних набавки и то:

•	 набавка два специјална комунална возила са бочним утоваром;

•	 набавка 27800 комада пластичних канти запремине 240 l;

•	 набавка 202 подземна контејнера за потребе рецикаже;

•	 набавка 10 аброл кипера са пратећом опремом;

•	 набавка за израду Пројекта за грађевинску дозволу за санацију клизишта 
депоније и стабилизацију дела депоније у Винчи.

- 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. У току 
2017. године уклоњене су дивље депоније са локација са територија следећих 
градских општина: Палилула, Вождовац, Чукарица, Звездара, Нови Београд, 
Земун и Сурчин.

- Израда плана постављања контејнера за примарну селекцију отпада 
– у складу са Локалним планом, Секретаријат је започео израду Плана за 
постављање контејнера за одлагање рециклабилног ЈКП „Градска чистоћа” 
отпада на територији општина Стари град, Савски венац, Врачар, Звездара, Нови 
Београд, а наставиће се и на другим општинама на територији града Београда.

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



Фото: Теодора Јовановић
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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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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.
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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. 

35,30%
16,80%

3,40%

6,52%

5%
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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.  Систем мониторинга квалитета ваздуха

1.2.  Радиоактивност у атмосфери
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1.1.  СИС ТЕМ МОНИТОРИНГА КВА ЛИТЕТА ВАЗДУ Х А

Квалитет ваздуха је један од главних чинилаца животне средине који  одређује квалитет 
живота људи директним утицајем на здравље, али и индиректно делујући на све 
остале чиниоце животне средине. Бројне студије су потврдиле повећање морталитета 
и морбидитета узрокованих загађеним ваздухом. Квантификација утицаја загађеног 
ваздуха на здравље људи постала је једна од критичних компоненти (аргумената) 
приликом доношења одлука заинтересованих страна.

На територији Београда, контрола квалитета ваздуха 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.

Активности праћења квалитета амбијенталног ваздуха, заштите ваздуха од загађивања 
и унапређења стања у овој области се одвијају на основу следеће законске регулатива 
која уређује предметну област:

−	 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 из 

постројења за сагоревање („Службени гласник РС”, бр. 6/16),
−	 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.
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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.

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

Програмом контроле квалитета ваздуха у Београду успостављена je Локална мрежа 
мерних станица и мерних места за праћење квалитета ваздуха у Београду, коју 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 Јовановић 11

Стари град Обилићев венац 2

Савски венац –БАС станица - Железничка 4

Палилула, Крњача II, Пољопривредна школа,  Панчевачки пут 39

Савски венац Ветеринарски факултет, Булевар ослобођења 18

Лазаревац Слободана Козарева 1

Земун Јернеја Копитара бб

Овча Првог маја 2a

Велики Црљени 7. Jула 19

Ушће, Обреновац Месна заједница Ушће
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Табела 2. Мрежа мерних места за фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од 
стационарних извора загађивања ваздух 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 надлежности Градског завода за јавно 
здравље Београд

Програмом контроле квалитета ваздуха у државној мрежи који је саставни део Уредбе 
о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у државној мрежи („Службени 
гласник РС”, брoj 58/11), успостављена је Државна мрежа мерних станица и мерних 
места за праћење квалитета ваздуха у Београду.
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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 и 24 
сата, 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 2017. 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 
у локалној мрежи за контролу квалитета ваздуха током 2017. године. 

У табели 5. и графиконима од 1. до 11. су приказане средње вредности свакодневних 
24-часовних мерења загађујућих материја у периоду од 01.01.2017-31.12.2017, 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 

01.01.2017 - 31.12.2017.)

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 19 56 16 <10 44 <10 38

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност 5 11 5 <10 9 <10 11

Највиша средња 
24-часовна 
вредност 60 148 45 13 112 25 117

Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 24 часа / 22 / 0 5 0 5

Број мерења са 
прекорачењем ТВ 

за 24 часа / 10 / / 2 / 1

Број мерења са 
прекорачењем 
МДВ за 24 часа 2 / 0 / / / /

Мерно место
Раковица,  

О.Ш. „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 16 <10 32 19 <10 57

Најнижа средња 24-часовна 
вредност 4 <10 7 5 <10 7

Највиша средња 24-часовна 
вредност 46 14 79 63 16 131

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 часа / 0 0 / 0 34

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 часа / / 0 / / 13

Број мерења са 
прекорачењем МДВ за 24 

часа
0 / / 1 / /
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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 18 <10 27 18 44

Најнижа средња 24-часовна 
вредност 5 <10 5 5 9

Највиша средња 24-часовна 
вредност 56 19 97 41 127

Број мерења са прекорачењем ГВ 
за 24 часа / 0 2 / 6

Број мерења са прекорачењем ТВ 
за 24 часа / / 0 / 1

Број мерења са прекорачењем 
МДВ за 24 часа 1 / / 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 19 <10 47 17 <10 19 44

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност 5 <10 7 5 <10 5 5

Највиша средња 
24-часовна 
вредност 42 61 103 58 10 67 105

Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 24 часа / 0 10 / 0 / 12

Број мерења са 
прекорачењем ТВ 

за 24 часа / / 2 / / / 4

Број мерења са 
прекорачењем 
МДВ за 24 часа 0 / / 1 / 1 /
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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 21 62 10 19 <10 50

Најнижа средња 
24-часовна вредност 2 5 <10 5 <10 8

Највиша средња 
24-часовна вредност 91 167 138 55 14 130

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 

часа / 59 1 / 0 9

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 

часа / 19 / / / 2

Број мерења са 
прекорачењем МДВ за 24 

часа 3 / / 1 / /

Мерно место
Крњача, 

Пољопривредна школа, 
Панчевачки пут 39

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

Средња вредност 17 <10 23

Најнижа средња 
24-часовна вредност 3 <10 5

Највиша средња 
24-часовна вредност 58 5 75

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 

часа
/ 0 0

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 

часа
/ / 0

Број мерења са 
прекорачењем МДВ за 24 

часа
1 / /
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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 22,6 31,2 38,9 31,7 1,0 3,3 9,6 11,1 36,4

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност

8,9 3,3 8,6 5,5 0,2 0,5 0,6 0,5 9,4

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

61,7 121,8 187,4 131,2 3,0 24,2 109,1 122,6 81,7

Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 24 часа
0 5 81 / 0 / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ 

за 24 часа
/ 1 / / / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 1 час
0 5 / / / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ 

за 1 час
/ 4 / / / / / / /

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 19,8 29,9 41,7 36,1 1,1 2,7 3,5 5,8

Најнижа средња 
24-часовна вредност 9,2 7,2 5,5 4,4 0,2 0,5 0,5 0,5

Највиша средња 
24-часовна вредност 51,9 69,7 159,3 136,4 3,3 11,5 11,3 35,1

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 

24 часа
0 0 106 / 0 / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

24 часа
/ 0 / / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 

1 час
0 16 / / / / / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 

1 час
/ 9 / / / / / /
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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 26,6 33,7 38,1 23,6 29,5 35,7 38,5

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност

10,3 3,0 4,9 8,6 4,2 7,4 1,5

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

73,4 93,3 185,7 75,1 107,3 83,3 215,7

Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 24 часа
0 10 76 0 5 / 64

Број мерења са 
прекорачењем 

ТВ за 24 часа
/ 0 / / 2 / /

Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 1 час
0 8 / 0 8 / /

Број мерења са 
прекорачењем 

ТВ за 1 час
26,6 33,7 38,1 23,6 29,5 35,7 38,5

Мерно место АМС МЗ Ушће, Општина Обреновац

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

Средња вредност 18,1 28,8 34,4 25,3

Најнижа средња 
24-часовна вредност 5,9 5,5 3,6 2,8

Највиша средња 
24-часовна вредност 64,9 96,2 167,4 105,6

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 24 

часа
0 1 60 /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 24 

часа
/ 0 / /

Број мерења са 
прекорачењем ГВ за 1 час 0 4 / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ за 1 час / 2 / /
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Графикон 7. Највиша средња 24-часовна вредност за азот диоксид (аутоматске методе) у 2017. 
години

Графикон 8. Број мерења са прекорачењем граничне и толерантне вредности за 24 часа за азот 
диоксид (аутоматске методе) у 2017. години

Графикон 9. Број мерења са прекорачењем граничне и толерантне вредности за 1 час за азот 
диоксид (аутоматске методе) у 2017. години
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Табела 6. Приказ статистичке анализе загађујућих материја у амбијенталном ваздуху добијених 
континуалним фиксним мерењима (24-часовна мерења једном недељно за период 01.01.2017-

1.12.2017.)

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 45,5 2,9 0,6 11,7 12,4 2,7
Најнижа средња 

24-часовна 
вредност

14,1 1,0 0,1 3,0 5,0 0,0

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

169,4 10,3 1,5 90,2 70,8 15,5

Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 24 часа
* / / / 0 /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ 

за 24 часа
* / / / / /

*статистичка анализа за суспендоване честице PM10 је приказана у Табели 5.

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 39,9 2,4 0,5 17,1 10,9 2,5 3,9

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност

14,2 1,0 0,1 3,1 4,6 0,1 0,9

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

131,0 7,7 1,8 94,2 53,3 25,9 9,1

Број мерења са 
прекорачењем 

ГВ за 24 часа
11 / / / 0 / /

Број мерења са 
прекорачењем 

ТВ за 24 часа
11 / / / / / /

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 42,6 2,9 0,5 12,0 9,9 3,2
Најнижа средња 

24-часовна 
вредност

10,4 1,0 0,1 3,1 5,0 0,1

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

171,4 11,4 1,9 64,2 28,1 32,4
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Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 24 часа
* / / / 0 /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ 

за 24 часа
* / / / / /

* статистичка анализа за суспендоване честице PM10 је приказана у Tабели 5.

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 64,5 3,2 0,6 12,5 15,6 2,8 5,0

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност

14,9 1,0 0,1 3,2 5,4 0,1 2,1

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

204,9 14,1 1,7 48,5 67,3 29,9 14,3

Број мерења са 
прекорачењем 

ГВ за 24 часа
22 / / / 0 / /

Број мерења са 
прекорачењем 

ТВ за 24 часа
22 / / / / / /

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 39,1 4,3 0,3 5,5 8,4 3,3

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност

10,0 1,0 0,1 3,5 5,3 0,1

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

154,3 21,7 1,0 9,5 16,3 20,6

Број мерења са 
прекорачењем 

ГВ за 24 часа
* / / / 0 /

Број мерења са 
прекорачењем 

ТВ за 24 часа
* / / / / /

* статистичка анализа за суспендоване честице PM10 је приказана у оквиру Табели 5.
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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 37,4 2,4 0,5 8,6 11,0 1,6

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност

17,4 1,0 0,1 3,1 5,0 0,0

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

110,2 7,5 1,9 27,5 22,3 10,0

Број мерења са 
прекорачењем 

ГВ за 24 часа
8 / / / 0 /

Број мерења са 
прекорачењем 

ТВ за 24 часа
8 / / / / /

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 48,0 3,4 0,8 7,9 15,2 3,2

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност

14,5 1,0 0,1 3,0 5,7 0,1

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

203,4 14,8 10,3 28,9 98,3 17,0

Број мерења са 
прекорачењем 

ГВ за 24 часа
15 / / / 0 /

Број мерења са 
прекорачењем 

ТВ за 24 часа
15 / / / / /

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 47,3 3,3 0,7 8,1 13,9 3,1

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност

14,5 1,0 0,1 3,0 5,2 0,1

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

205,3 14,3 4,7 22,9 57,4 27,0
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Број мерења са 
прекорачењем 

ГВ за 24 часа
11 / / / 0 /

Број мерења са 
прекорачењем 

ТВ за 24 часа
11 / / / / /

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 46,5 3,2 0,6 12,3 13,8 2,6
Најнижа средња 

24-часовна 
вредност

10,1 1,0 0,1 3,3 5,2 0,0

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

238,6 15,8 4,3 210,0 64,8 31,3

Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 24 часа
10 / / / 0 /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ 

за 24 часа
10 / / / / /

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 54,6 3,2 0,6 19,1 15,0 3,1 5,0
Најнижа средња 

24-часовна 
вредност

11,4 1,0 0,1 4,4 5,0 0,1 1,1

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

161,1 11,1 2,4 96,6 65,3 19,9 14,2

Број мерења са 
прекорачењем ГВ 

за 24 часа
17 / / / 0 / /

Број мерења са 
прекорачењем ТВ 

за 24 часа
17 / / / / / /
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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 48,5 4,1 0,6 10,8 15,7 2,4 4,4

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност

12,7 1,0 0,2 3,5 5,0 0,1 1,3

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

188,8 54,3 2,1 69,0 165,0 20,4 14,4

Број мерења са 
прекорачењем 

ГВ за 24 часа
14 / / / 0 / /

Број мерења са 
прекорачењем 

ТВ за 24 часа
14 / / / / / /

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 42,8 7,1 0,5 6,0 9,0 2,2

Најнижа средња 
24-часовна 
вредност

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

Највиша средња 
24-часовна 
вредност

126,7 22,8 1,8 22,0 20,7 14,6

Број мерења са 
прекорачењем 

ГВ за 24 часа
* / / / 0 /

Број мерења са 
прекорачењем 

ТВ за 24 часа
* / / / / /

* статистичка анализа за суспендоване честице PM10 је приказана у Табели 5.
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Графикон 12. Најнижа и највиша средња 24-часовна вредност за суспендоване честице PM10 
(мерења једном недељно) у 2017. години 

Графикон 13. Број мерења са прекорачењем граничне и толерантне вредности за 24 часа за 
суспендоване честице PM10 (мерења једном недељно) у 2017. години
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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 концентрације на нивоима карактеристичним за 

поднебље Србије.

Произведена 
радиоактивност

У узорцима ваздуха и падавина детектоване су врло ниске 
концентрације произведених радионуклида, 137Cs и 90Sr. Њихово 

присуство је последица акцидeнта у Чернобиљу, и у поређењу са 
претходним годинама, има тенденцију опадања.

Током 2017. године, на територији града Београда, није детектовано повећање 
радиоактивности у атмосфери. У месечним узорцима ваздуха и падавина, детектоване 
су ниске концентрације произведених радионуклида (137Cs и 90Sr), чије је присуство 
последица акцидента у Чернобиљу.

Поред њих, детектован је и природни космогени радионуклид 7Be, чије су се 
концентрације у ваздуху кретале од 0,5 mBq/m3 до 9,1 mBq/m3, док је у падавинама тај 
интервал износио од 2 Bq/m2 до 79 Bq/m2. Све измерене вредности су карактеристичне 
за Србију. Tоком лета детектоване су нешто веће вредности, што је очекивано због врло 
израженог сезонског карактера присуства овог радионуклида. 

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

Табела 1. Концентрација произведених радионуклида у ваздуху 2017. године

Концентрација радионуклида: 137Cs (mBq/m3) 90Sr (mBq/m3)

Минимална годишња вредност < 0,2 0,10 ± 0,01

Максимална годишња вредност 5,6 ± 0,2 21,3 ± 0,3

Табела 2.  Концентрација произведених радионуклида у падавинама 2017. године 

Концентрација радионуклида: 137Cs (Bq/m2) 90Sr (Bq/m2)

Минимална годишња вредност < 0,01 < 0,01

Максимална годишња вредност 0,60 ± 0,07 0,6 ± 0,07
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1.2.1. ИСПИТИВАЊЕ ИЗЛАГАЊА ЈОНИЗУЈУЋЕМ ЗРАЧЕЊУ ПРИРОДНОГ ПОРЕКЛА 
У БОРАВИШНИМ ПРОСТОРИЈАМА И РАДНОЈ СРЕДИНИ

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 узрочника 
карцинома плућа.

Концентрација 222Rn 
у свим испитаним 

објектима

У 64 % испитаних просторија, концентрација 222Rn није 
прелазила 100 Bq/m3, док је законом прописану вредност од 

400 Bq/m3, прелазила у 14 % случајева.

Концентрација 222Rn у 
стамбеним објектима

У 14 % испитаних стамбених објеката, концентрација 222Rn је 
прелазила 400 Bq/m3.

Концентрација 222Rn 
у предшколским 

установама

Концентрација 222Rn, прелазила је 400 Bq/m3 у 20 % испитаних 
предшколских установа.

Концентрација 222Rn у 
школским установама

У школским установама, детектована је концентрација 222Rn 
изнад 400 Bq/m3, у 25 % контролисаних објеката.

Током 2017. године, измерена је концентрација 222Rn у 20 школских и 10 предшколских 
установа, као и у 20 стамбених објеката. Од школских установа, обухваћено је 7 
гиманазија, 10 основних и 3 струковне школе. 

У испитаним објектима, детектори су излагани у више просторија. На општинама: 
Савски венац, Стари град, Врачар, Звездара, Вождовац, Нови Београд, Земун, Палилула, 
Чукарица, Раковица, Гроцка, Обреновац и Сурчин, обављено је укупно 110 мерења.

5
15

80

Резултати мерења 222Rn у стамбеним 

објектима, 2017. године на 

теририторији Београда

<100 100-200 200-400 >400

25

10

10

55

Резултати мерења 222Rn у школским 

установама, 2017. године на 

теририторији Београда

<100 100-200 200-400 >400

10

20

20

50

Резултати мерења 222Rn у 

предшколским установама, 2017. 

године на теририторији Београда

<100 100-200 200-400 >400

10

20

20

50

Резултати мерења 222Rn у 

предшколским установама, 2017. 

године на теририторији Београда

<100 100-200 200-400 >400

10

20

20

50

Резултати мерења 222Rn у 

предшколским установама, 2017. 

године на теририторији Београда

<100 100-200 200-400 >400



Фото: Теодора Јовановић



УВОД

65

2    ВОДА

2.1.  Квалитет површинских вода на територији Београда

2.2.  Радиоактивност у речној води

2.3.  Квалитет воде језера на Ади Циганлији, купалишта „Лидо” и    
 подавалских акумулација: „Паригуз”, „Бела река” и „Дубоки поток”

2.4.  Квалитет воде за пиће из Београдског водовода

2.5.  Квалитет подземних вода на територији београда у 2016. Години 

2.6.  Радиоактивност воде за пиће



66

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ У 2017. ГОДИНИ

2.1. КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

Више од 40 година квалитет површинских вода на територији Београда систематски 
се контролише од стране Градског завода за јавно здравље Београд, у сарадњи са 
Секретаријатом за заштиту животне средине. 

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

Мониторингом из 2017. 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

Систематском контролом квалитета речних вода и канала у 2017. 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 за Баждаревац), Сопотска река (мост у Ђуринцима), Сибница (мост на панчевачком 
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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 Van Dorn-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 o управљању квалитетом воде 
за купање (2006/7/ЕС) и Препоруке Светске здравствене организације.
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Садржаја органских и неорганских миорополутаната у седименту коментарисан је 
на основу: Уредбе о граничним вредностима 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”, број 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

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

Сава

Од 35 анализираних узорака воде река Саве, према свим испитаним параметрима 
нормама за II класу вода одговарало је 12 узорка (34,3 %),

Прекорачења норми за прописану класу су код 8 (22,8 %) узорака последица 
повећаних вредности појединих микробиолошких и физичко-хемијских 
параметара, док је код 15 (42,9 %) узорака одступање забележено само због 
појединих микробиолошких параметара.

Дунав

Од 33 анализирана узорка воде Дунава ни један узорак није одговарао II класи 
квалитета површинских вода.

Прекорачења норми за прописану класу су код 11 (33,3 %) узорака последица 
повећаних вредности појединих микробиолошких и физичко-хемијских 
параметара, док је код 22 (66,7 %) узорака одступање забележено само због 
појединих микробиолошких параметара.
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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.

У групи параметара која подржава еколошки статус, 2017. као ни 2016. године, није 
утврђено одступање од II класе квалитета површинских вода.

Из групе загађујућих материја у границама II  класе константно су биле: 
електропроводљивост, BPK₅, HPK перманганатна метода, HPK бихроматна метода, 
укупна минерализација, као и концентрације: нитрата, ортофосфата, укупног, фосфора, 
сулфата, хлорида, TOC, детеџената (ABS),фенола, 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, Hg, PCB, циклодиенских пестицида, 
триазинских хербицида, хлорованих угљоводоника, бензена и пентахлорфенола. 
Присуство Pb и Ni се детектује спорадично, а добијене концентрације су углавном испод 
просечне годишње концентрације. Присуство PAH-oва је утврђено само у једном узорку 
из децембра.

Као и претходних година микробиолошко загађење је главни разлог погоршаног 
квалитета воде реке Саве и одступања испитаних узорака од прописане класе. Укупно 
је 23 узорка одступало од II класе квалитета и у сваком од тих узорака је дошло до 
прекорачења прописаних бројности за један или више микробиолошких параметара. 
Присуство бактерија индикатора фекалног загађења је евидентирано у свим узорцима. 
Титар укупних колиформа се кретао 220 до 523.000 у 100 ml воде. Титар фекалних 
колиформа је варирао од 6,3 до 304.750 у 100 ml воде. Титар цревних ентерокока је 
био од 1 до 258.600 у 100 ml воде.

На Сави није постигнут добар хемијски статус мада су одступања минимална.

Истраживања заједнице макроинвертебрата, фитопланктона и фитобентоса, као и 
израчунати индекси, показују да је еколошки статус реке Саве на оба локалитета био 
слаб. 

У испитаним узорцима седимента, са оба локалитета, коцентрација ни једног параметра 
није прешла преко ремедијационих вредности. На локалитету Забран циљну вредност 
су преше концентрације концентрације кадмијума, цинка, бакра, фенантрена, 
флуорантена, бензо(а)антрацена, бензо(к)флуорантена, бензо(а)пирена и укупни 
угљоводоници, а на локалитету Макиш концентрације кадмијумa, цинкa, фенантренa, 
флуорантенa, бензо(а)антраценa, бензо(к)флуорантенa, бензо(а)пиренa и укупних 
угљоводоникa. Концентрација никла је на оба локалитет прешла МДК.

Концентрације Pb, Hg и As нађене у мишићном ткиву испитаних узорака риба биле 
су ниже од референтних вредности. У испитаним узорцима није утврђено присуство 
органских загађивача.
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Испитивањем узорка мишићног ткива шкољке утврђено је присуство Pb, Cd, Hg, As, а 
добијене концентрације су ниже од референтних вредности. У испитаним узорцима 
није утврђено присуство органских загађивача.

Квалитет воде реке Саве може се потпуније сагледати само упоредним приказом 
резултата испитивања из протеклих 13 година, датим у наредној табели: 

Број У II класи Изван II класе вода због измењених параметара
Год. узетих вода  микр и физ.-хем. само физ.-хем  само микроб.

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 0 0 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
2017 35 12 34,3 8 22,8 0 0 15 42,9

РЕКА ДУНАВ

Од 33 испитана узорка током 2017. године ни један узорак није одговарао II класи 
квалитета површинских вода.

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, хлорида, нитрата, нитрита 
и укупног раствореног фосфора. 

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.

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. 

Присуство минералних уља није детектовано ни у једном испитаном узорку.  
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Садржај детерџената (АБС) и фенола је константно био испод прага детекције за 
примењену аналитичку методу. Ситуација је практично слична као и неколико 
претходних година. 

Од нормираних неорганских и органских микрополутаната константно су испод граница 
детекције примењене методе били: Cd, Hg, Cr, и PAH, док се присуство различитих 
пестицида, As, Zn, Pb, Ni спорадично детектује у испитаним узорцима.

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 фекалног 
загађења. Санитарно-микробиолошка испитивања показују да ни један узорак није 
био у границама II класе речних вода. Бројност укупних колиформа одступала је од II 
класе у 22 (66,7%) узорака, бројност фекалних колиформа је одступала од прописане 
класе у 28 (80%) узорака, док су бројности цревних ентерокока биле повишене у 11 
(33,3%) узорака.

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

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 Cd, Zn, Cu, фенантрена, флуорантена, бензо(а)
антрацена, бензо(к)флуорантена и бензо(а)пирена биле изнад циљних вредности, док 
је концентрација Ni била изнад максимално дозвољену вредност. На локалитету код 
Винче утврђено је да су концентрације Zn, Cu, Hg, фенантрена, флуорантена,  бензо(а)
антрацен, бензо(к)флуорантен, бензо(а)пирен и укупних 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.

Концентрације Hg и As нађене у мишићном ткиву испитаних узорака риба биле су ниже 
од референтних вредности. У испитаним узорцима није утврђено присуство органских 
загађивача.

Испитивањем узорка мишићног ткива шкољке утврђено је присуство Pb, Cd, Hg и As, 
а добијене концентрације су ниже од референтних вредности. У испитаним узорцима 
није утврђено присуство органских загађивача.

Упоредни резултати квалитета воде Дунава, по групама параметара, на територији 
Београда у последњих тринаест година, приказани су у наредној табели, али 
наглашавамо да су промењени и параметри контроле и норме, па поређење није 
валидно:
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Год.

 Број

 узетих

 
узорака

У II класи 
речних вода

Изван II класе због измењених параметара
Микробиолошке и 
физичко-хемијске

само физичко-
хемијске

само 
микробиолошке

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
2017 33 0 0 11 33,33 0 0 22 66,7

ВОДОТОЦИ ТИПА 2

У овој групи су велике реке са доминацијом средњег наноса, од којих територијом Града 
протиче само Колубара.

Колубара

Ни један од 24 анализирана узорка 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 физичко-хемијских и микробиолошких параметара 
су констатована у 18 (75 %), док је код 6 (25 %) узорака забележено 
одступање само код појединих физичко-хемијских параметара.

ВОДОТОЦИ ТИПА 3

У ову групу водних тела су сврстане мале и средње реке надморске висине до 500m.  
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.
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Топчидерска 
река

Сви испитани узорци воде (12) су били у границама V класe, лошег 
еколошког статуса, према појединим хемијским, физичко-хемијским, 
микробиолошким и биолошким параметрима.

Железничка 
река

Сви испитани узорци воде (12) су били у границама V класe, лошег 
еколошког статуса. према појединим хемијским, физичко-хемијским и 
микробиолошким параметрима.

Баричка

река

Сви испитани узорци воде (4) су ван II класе квалитета, доброг 
еколошког статуса, према појединим хемијским, физичко-хемијским, 
микробиолошким и биолошким параметрима који га подржавају.

СЛИВ ДУНАВА

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

Болечка река

Сви испитани узорци воде Болечице (4) су ван II класe квалитета, доброг 
еколошког статуса, према појединим микробиолошким, хемијским 
и физичко-хемијским параметрима који га подржавају, као и неким 
параметрима хемијског статуса.

Грочанска 
река

Сви испитани узорци воде Болечице (4) су ван II класe квалитета, доброг 
еколошког статуса, према појединим микробиолошким, хемијским 
и физичко-хемијским параметрима који га подржавају, као и неким 
параметрима хемијског статуса.

СЛИВ КОЛУБАРЕ

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

Бељаница
Сви испитани узорци воде (4) су ван II класе, доброг еколошког статуса, 
према неком од хемијских, физичко-хемијских, микробиолошких и 
биолошких параметара.

Пештан

Сви испитани узорци (4) су били ван граница II класе, доброг еколошког 
потенцијала, а до прекорачења је долазило код појединих хемијских, 
физичко-хемијских, микробиолошких и биолошких параметара који 
подржавају еколошки статус, као и појединим параметрима хемијског 
статуса.

Турија

Сви испитани узорци (4) су били ван граница II класе, доброг еколошког 
статуса, према неком од хемијских, физичко-хемијских, микробиолошких и 
биолошких параметара који подржавају еколошки статус, као и појединим 
параметрима хемијског статуса.

Лукавица

Сви испитани узорци (4) су одговарали V класи квалитета, лошем 
еколошком статусу, према неком од хемијских, физичко-хемијских, 
микробиолошких параметара који подржавају еколошки статус, као и 
појединим параметрима хемијског статуса.

Барајевска 
река

Сви испитани узорци (4) су били ван граница II класе, доброг еколошког 
статуса, према неком од хемијских, физичко-хемијских, микробиолошких и 
биолошких параметара који подржавају еколошки статус, као и појединим 
параметрима хемијског статуса.
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СЛИВ ВЕЛИКЕ МОРАВЕ

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

Велики луг

Сви испитани узорци (4) су одговарали V класи квалитета, лошем 
еколошком статусу према појединим хемијским, физичко-хемијским и 
микробиолошким параметрима који подржавају еколошки статус, као и 
неким параметрима хемијског статуса.

Сопотска 
река

Сви испитани узорци (4) су одговарали V класи квалитета, лошем 
еколошком статусу према појединим хемијским, физичко-хемијским и 
микробиолошким параметрима који подржавају еколошки статус, као и 
неким параметрима хемијског статуса.

Раља
Сви испитани узорци (4) су ван граница II класе према појединим хемијским, 
физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који 
подржавају еколошки статус, као и неким параметрима хемијског статуса.

ВЕШТАЧКА ВОДНА ТЕЛА

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

Канали југоисточног Срема

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

Галовица

Сва 22 испитана узорка воде канала Галовица је одступало од II класе 
вода. 
Одступања појединих микробиолошких и биолошких параметара, као 
и физичко-хемијских и хемијских параметара еколошког потенцијала и 
параметара хемијског статуса констатовано је у 17 узорака (77,27%), док 
је у 5 узорака (22,73%) забележено само одступање појединих физичко-
хемијских параметара.

Прогарска 
јарчина

Сви испитани узорци (4) су ван II класе, један узорак према појединим 
физичко-хемијским параметрима и 3 узорак према појединим хемијским, 
физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који 
подржавају еколошки потенцијал, као и неким параметрима хемијског 
статуса.

Канали југо-западног Баната

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



2. ВОДА

75

Сибница

Сви испитани узорци (4) 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 (4) су били ван II класе, према појединим хемијских, физичко-
хемијских, микробиолошких и биолошких параметара који подржавају 
еколошки потенцијал, као и неким параметрима хемијског статуса.

Визељ

Сви испитани узорци (4) су ван II класе, један узорак према појединим 
физичко-хемијским параметрима и 3 узорак према појединим хемијским, 
физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који 
подржавају еколошки потенцијал, као и неким параметрима хемијског 
статуса.

Канал ПКБ

Сви испитани узорци (4) су ван II класе, један узорак према појединим 
физичко-хемијским параметрима и 3 узорак према појединим хемијским, 
физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који 
подржавају еколошки потенцијал, као и неким параметрима хемијског 
статуса.

Караш

Од 4 испитана узорка воде из овог канала само један узорак је 
одговарао II класи квалитета. По један узорак је одступао од прописане 
класе према појединим физичко-хемијским параметрима, појединим 
микробиолошким параметрима и појединим физичко-хемијским, 
микробиолошким и биолошким параметрима који подржавају еколошки 
потенцијал, као и неким параметрима хемијског статуса.

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 узорци (4) су били ван II класе, према појединим хемијских, физичко-
хемијских, микробиолошких и биолошких параметара 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 2017. години” може се констатовати следеће:

•	 Програм контроле квалитета површинских вода на територији Београда у 2017. 
години у потпуности је усаглашен са новим прописима из области мониторинга и 
квалитета вода.

•	 Током 2017. године, у периоду јануар-децембар обављана је контрола квалитета воде 
24 водотока на 28 мониторинг профила, односно Програм је у целини реализован, 
како је било и предвиђено.



76

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ У 2017. ГОДИНИ

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

•	 На Сави је 12 узорака одговарало II класи вода према свим хемијским, физичко-
хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима који подржавају еколошки 
статус, као и параметрима хемијског статуса, док су на Дунаву сви испитани узорци 
одступали од II класе квалитета површинских вода. 

•	 На Сави и Дунаву је еколошки статус у узорцима испитаним током 2017. године 
варирао, према хемијским и физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким 
параметрима који га подржавају, од доброг до лошег.

•	 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, изузев једног узорка 
са канала Караш, сви остали узорци су били ван граница II класе према неком од 
микробиолошких, биолошких, физичко-хемијских и хемијских параметара.

•	 Еколошки статус река које припадају сливу Саве: Топчидерска и Железничка река 
одговара лошем еколошком статусу, док статус Баричке реке одговара слабом и 
лошем еколошком статусу.

•	 Еколошки статус река које припадају сливу Дунава (Болечка и Грочанска река) 
према параметрима који их подржавају одговара лошем, односно слабом и лошем 
еколошком статусу.

•	 Еколошки статус река које припадају сливу Колубаре (Бељаница, Пештан, Турија, 
Лукавица, Барајевска) је углавном одговарао слабом и лошем, док су спорадично 
евидентирани узорци који одговарају умереном еколошком статусу.

•	 Еколошки статус река које припадају сливу Велике Мораве: Велики луг и Сопотске 
реке је лош, док је еколошки статус реке Раље одговарао од умереног до лошег 
статуса. 

•	 Еколошки потенцијал канала југо-источног Срема Галовица је одговарао слабом и 
лошем док је у Прогарској Јарчини био умерен и слаб.

•	 Еколошки потенцијал канала југо-западног Баната (Сибница, Каловита, Визељ, канал 
ПКБ, Караш) је био од умереног до лошег. 

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

•	 Еколошки статус и потенцијал површинских вода на територији Београда који, 
изузимајући Саву, одговара умереном, слабом и лошем указује колико је 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.
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•	 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.

•	 Прекорачења циљних вредности загађујућих материја у седименту су забележена 
само за вредности концентрације метала. Различити органски загађивачи су 
спорадично присутни у испитаним узорцима и то увек у ниским концентрацијама 
које су испод циљне вредности. Органски загађивачи чије присуство се најчешће 
детектује су различити PAH-ови и нафтни угљоводоници.

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.

•	 Наставити са допуњавањем, усавршавањем и прилагођавањем Програма контроле 
квалитета воде река и канала на територији Београда у складу са развојем 
лабораторијске аналитичке опреме и новим републичким прописима из области 
заштите вода и животне средине, релевантним за предметно сливно подручје, 
конкретно водно тело и циљеве Мониторинга.

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

•	 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 радиоактивности (углавном 40K), док је произведени 
радионуклид 137Cs присутан у веома ниским концентрацијама

Радиоактивност у 
седименту

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

40K), 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 концентрације у 2017. 
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

Концентрација у узорцима воде из Саве 2017. године 

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

Минимална годишња вредност < 0,01 < 0,06 < 0,0005

Максимална годишња вредност 0,22 ± 0,04 0,49 ± 0,07 0,0014 ± 
0,0005

Концентрација у узорцима воде из Дунава 2017. године

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

Минимална годишња вредност < 0,04 < 0,08 < 0,0005

Максимална годишња вредност 0,15 ± 0,04 0,45 ± 0,09 0,004 ± 0,001
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2.2.2. Речни седимент Саве и Дунава у Београду

Концентрација произведених радионуклида у речном седименту Саве 2017. године 

Концентрација радионуклида (Bq/kg): 137Cs 90Sr

Минимална годишња вре-дност 9,6 ± 1,1 0,23 ± 0,04

Максимална годишња вредност 11,0 ± 1,2 0,27 ± 0,04

Концентрација произведених радионуклида у речном седименту Дунава 2017. године

Концентрација радионуклида (Bq/kg): 137Cs 90Sr

Минимална годишња вредност 12,1 ± 1,3 0,26 ± 0,04

Максимална годишња вредност 14,8 ± 1,5 0,29 ± 0,04
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2.3. КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЈЕЗЕРА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ, 
КУПАЛИШТА „ЛИДО” И ПОДАВАЛСКИХ АКУМУЛАЦИЈА: 
„ПАРИГУЗ”, „БЕЛА РЕКА” И „ДУБОКИ ПОТОК”  

Oд самог формирања Језера на Ади Циганлији врши се систематска контрола 
квалитета воде, узимајући у обзир двонаменско коришћење водног тела (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. Мониторинг квалитета воде купалишта „Лидо” се 
спроводи 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 у 2017. години:

Савско
језеро

Од 128 анализираних узоркака током 2017. године у границама II класе 
квалитета било је 11 узорака (8,6%), док је 117 узорка (91,4%) било у 
границама III класе примарно због минималног одступања pH вредности.
На годишњем нивоу, у санитарно-микробиолошком погледу (у односу на 
претходну годину) дошло је до побољшања обзиром да је само 4 узорка 
одступало од II класе квалитета. Забележена одступања су мала и сви 
испитани узорци задовољавају законске норме за купање и рекреацију, 
што значи да здравствена безбедност купача није била угрожена. Као и 
ранијих година квалитет воде одговара препорукама WHO за отворена 
купалишта.

Купалиште 
„Лидо”

Од 12 анализираних узорка воде купалишта „Лидо” 7 узорaка је било 
у границама II класе квалитета, према свим испитиваним санитарно-
микробиолошким, физичко-хемијским и хемијским параметрима. 
Од 5 узорака који нису одговарали II класи квалитета 2 узорка су одступала 
само према физичко-хемијским параметрима, док је 3 узорака одступало 
само према микробиолошким параметрима. Посматрано у целости сви 
испитани узорци су задовољавали норме за купање и рекреацију грађана.

Акумулација
„Паригуз”

У периоду јун-август извршено је испитивање 6 узорака воде из акумулације 
и ниједан није одговарао II класи квалитета воде.
Сви узорци су одступали од II класе само према појединим физичко-
хемијским параметрима.

Акумулација
„Бела река”

У периоду јул-август испитано је 6 узорака воде из акумулације и ниједан 
није одговарао II класи квалитета воде. 
У по 3 испитана узорка од II класе су одступали поједини физичко-
хемијски параметри, односно удружено поједини физичко-хемијски и 
микробиолошки параметри.

Акумулација
„Дубоки 

поток”

У периоду јун-август испитано је 6 узорака воде из акумулације и четири 
испитана узорка су одступала од II класе квалитета површинских вода.
У по 2 узорка је до одступања од прописане класе дошло само због 
одступања санитарно-микробиолошких параметара, односно само 
физичко-хемијских параметара.
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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 2017. 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: „Дечији базен”, „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 (15. јуна - 1. септембар) се вршила 1 недељно 
на профилу „Средина плаже”, а на Подавалским акумулацијама два пута месечно од јуна 
до августа.

Градски завод за јавно здравље Београд врши физичко-хемијска, хемијска и санитарно-
микробиолошка и биолошка испитивања квалитета воде Савског језера, купалишта 
Лидо 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 Савском језеру, Лиду и 
подавалским акумулацијама одређују се следећи параметри: температура, pH вредност, 
растворени кисеоник, степен сатурације кисеоником, петодневна биолошка потрошња 
кисеоника (БПК5), хемијска потрошња кисеоника (ХПК 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.

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 Савског језера, купалишта Лидо и подавалских акумулација 
вршена је према Уредби о граничним вредностима загађујућих материја у површинским 
и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Службени 
гласник РС”, број 50/2012), 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 приоритетних 
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и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за 
њихово достизање („Службени гласник РС”, број 35/2011.)

 

2.3.2 КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЈЕЗЕРА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ 

Од 128 анализирана узорака током године у границама II класе еколошког потенцијала 
било је 11 узорка (8,6%), док је 113 узорка (88,3%) било у границама III класе само због 
минималног одступања pH вредности, односно 4 (3,1%) узорака због удруженог 
одступања pH вредности и микробиолошких параметара.

Са аспекта здравствено безбедне рекреације квалитет воде у купалишној сезони већ 
једанаест година за редом одговара препорукама Светске здравствене организације, 
које дозвољавају да годишње, у купалишној сезони, одступа до 10% узорака према 
микробиолошким параметрима (3,1% у 2017.год.). 

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

У наредном графику приказан је санитарно-микробиолошки квалитет воде Савског 
језера у последњих петнаест година, период 1997-2017. године:

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, и кретала се од минималних  20,1 оС у предсезони, до максималних 28,8  оС 
20. јула. 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 
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сезоне. Током целе купалишне сезоне температура воде је била повољна за рекреацију, 
без обзира на спорадичне падавине, ветар и захлађења. 

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 8,4 до 8,8. Максимална pH вредност 8,8 је регистрована код 25 узорака. 

Кисеонички режим и ниво нутријената су од посебне важности за квалитет воде Савског 
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  
92% до 137% у узорку од 11. јула. Појава суперсатурације је нормална појава на Језеру 
и током 2017. 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. 22 mg/l), што се повољно одражава и на прозирност 
воде. Максимална вредност, 22 mg/l, забележена је у 6. јула на локалитету Округло 
купатило. Ниске вредности суспендованих материја доприносе заштити подземних 
водоносних слојева од евентуалног загађења токсичним материјама адсорбованим на 
суспендованим честицама.

Садржај ортофосфата, као једног од основних нутријената, у највећем броју узорака у 
купалишној сезони су испод границе детекције примењене методе, док су се мерљиве 
концентрације кретале од 0,1 до 0,017 mg/l P. Чак и овако ниске концентрације довољне 
су за несметан развој алги, субмерзне и емерзне вегетације. Концентрација фосфора 
се кретала од 0,003 mg/l до 0,071 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 2017. Carlson-ови индекси трофије за концентрацију хлорофила а и провидност 
воде су током сезоне одговарали олиготрофном у мају и мезотрофном током остатка 
сезоне, а за концентрацију укупних фосфата мезотрофном у мају, јуну, агвусту и 
септембру и еутрофном у јулу. 
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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 
и бољег 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. 

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 је доказано у свим испитаним узорцима 
воде Саског језера и ово је лошије него претходне године. Бројност укупних колиформа 
у 100 ml воде кретала од 53,7 до 19.863.

Присуство фекалних колиформа у води Језера није доказано у 46 узорака воде Језера 
(35,9%), што је мало лошије него претходне године. Бројност фекалних колиформа, у 
узорцима у којима је утврђено присуство, је варирала од 1 до 387,3 у 100 ml.

Присуство цревних ентерокока (Streptococcus „D”), у релативно малом броју, утврђено 
је у 51 узорку (39,8%), што је повољније него током 2016. године. Бројност цревних 
ентерокока се током купалишне сезоне кретала од 1 до 35 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 46 узорака 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 90 таксона из 
7 алгалних раздела: (Cyanobacteria, Dinophyta, Chrysophyta, Cryptophyta, Bacillariophyta, 
Chlorophyta и Euglenophyta) 

Анализом фитобентоса утврђено је присуство 50 таксона.
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У заједници макробескичмењака Савског језера забележено је присуство 21 таксона 
у оквиру 8 таксономских 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, eratophyllum demersum, Potamogeton fluitans и P. 
crispus.

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, санитарних отпадних вода насеља 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, чак је дошло и до побољшања у квалитету воде у односу 
на претходне године.

Од 12 анализираних узорака воде купалишта „Лидо”, 7 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 5 узорака који су одговарали од II класи квалитета 2 узорка су одступала само 
према физичко-хемијским параметрима, док су 3 узорка одступала само према 
микробиолошким параметрима.

У односу на претходну годину када 7 од 10 испитаних узорака нису одговарали за 
купање и рекреацију грађана ситуација је током 2017. је веома добра и сви испитани 
узорци одговарају законским нормама купање и рекреацију.

До одступања од II класе квалитета површинских вода у испитиваним физичко-
хемијским и хемијским парамтерима током 2017. године долази у два узорка и то због 
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смањене концентрације раствореног кисеоника што је ранијих година била честа појава 
на овом купалишту.

Осцилације температуре током купалишне сезоне су биле мале и минимална 
температура воде од 21, оС је измерена крајем августа, а максимална од 27,3оС током јула.

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. Ипак показало се да је преусадан фактор који коначно одређује квалитет воде 
реке Дунав и поред набројаних штетних доприноса, хидробиолошки потенцијал овог 
водотока у погледу великог еколошког капацитета за самопречишћавање, односно 
разређење присутних загађујућих материја.

Бројност укупних колиформа се кретала од 1.670 до 11.300 у 100 ml воде и само у једном 
узорку није одговарала II класи квалитета воде. Детектоване бројности су ниже него 
претходних година. 

Присуство фекалних колиформа регистровано је у свим узорцима. Бројност се кретала 
од 12,1 до 980,4 у 100 ml воде. Сви испитани узорци су одговарали II класи квалитета. 
Детектоване бројности су ниже него претходних година.

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 1 до 33,2 у 100 ml воде. Овако ниске бројности задовољавају задовољавају 
домаћу регулативу квалитету површинских вода за купање и рекреацију.

У току 2017. године присуство бактерије Proteus sp. која представља клицу труљења 
је утврђено само у једном узорку 22. јуна, али је ипак нешто неповољније у односу на 
претходну годину у којој није детектовано присуство поменуте бактерије. Присуство 
бактерије Pseudomonas aeruginosa, убиквитарне, веома резистентне бактерије, је 
утврђено у 2 узорка што је боље него током 2016. године.

Све ово указује на релативно добар квалитет воде на овом купалишту, који је бољи 
него претходних година.
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2.3.4. КВАЛИТЕТ ВОДЕ ПОДАВАЛСКИХ АКУМУЛАЦИЈА

Испитивање квалитета воде акумулације „Паригуз” извршено је у 6 узорака узетих у 
периоду јун-август. Резултати теренских и лабораторијских испитивања показују да су 
сви узорци оступали од II класе квалитета површинских вода само према појединим 
физичко-хемијским параметрима.  

Генерално, квалитет воде акумулације Паригуз је током спровођења мониторинга 
у 2017. години, одговарао прописаном за рекреацију грађана, у смислу здравствене 
безбедности и коришћењу воде у друге водопривредне сврхе и поред регистрованих 
одступања.

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

Садржај хлорофила а је углавном висок и варирао је од 30,78 до 93,12 µg/l. Прописана 
граница доброг и бољег еколошког потенцијала од 50 µg/L хлорофила а прекорачена 
је 4 узорка. 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 2017. године се може 
говорити само везано за период спровођења мониторинга. Овај статус је, као и 
неколико претходних година, био задовољавајући. Микробиолошки параметри су били 
у границама предвиђеним за воду за купање и рекреацију грађана.

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 6 узорака узетих у периоду јун-
август 2017. године. Резултати обављених теренских и лабораторијских испитивања 
показују да је свих 6 узорка одступало од предвиђене II класе квалитета. У по 3 узорка 
је до одступања од прописане класе дошло због одступања физичко-хемијских и 
санитарно-микробиолошких параметара, односно само због одступања физичко-
хемијских параметара. 

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

Садржај хлорофила а је варирао је од 9,59 до 32,92 µg/l. Све вредности, као и у 2017. 
години, одговарају добром и бољем еколошком потенцијалу. Carlson-ов индек трофије 
за концентрацију хлорофила а, концентрацију фосфора и провидност се, углавном, 
доминантно одговарају еутрофији што одговара вишегодишњим вредностима.  

Квалитет воде са санитарно микробиолошког аспекта је сличан као и током 2016. године. 
Од 6 испитаних узорака 3 су одступала од II класе квалитета али су и даље задовољавали 
норме за безбедно купање и рекреацију грађана. Бројност укупних колиформа се 
кретала од 1.198 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 5,2 до 85 у 100 ml. Присуство цревних ентерокока је 
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утврђено у свим испитаним узорцима а бројност се кретала од 4,1 до 23,2 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.

Контрола квалитета воде акумулације Дубоки поток извршена је у 6 узорака у периоду од 
јуна до августа. Резултати обављених теренских и лабораторијских испитивања показују 
да су 2 узорка одговарала II класи квалитета, док су преостала 4 узорка одступала од 
прописане клсе. У по 2 узорка је до одступања од прописане класе дошло само због 
одступања санитарно-микробиолошких параметара, односно само због одступања 
физичко-хемијских параметара.

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

Концентрација хлорофила а варирала је од 11,21 до 34,26 µg/l. Све вредности, као и у 
2016. години, одговарају добром и бољем еколошком потенцијалу. 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 2014 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 4,1 до 1119,9 
у 100 ml воде. Присуство цревних ентерокока је такође утврђено у свим испитаним 
узорцима, а бројност се кретала од 4,1 до 82,4 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.

Квалитет површинског слоја седимента подавалских акумулација је бољи него 
претходних година. У седименту акумулације Бела река концентрација свих испитаних 
загађујућих супстанци су биле испод циљне вредности. У седименту акумулација 
Паригуз и Дубоки поток ситуација је скоро идентича, с тим што је у акумулацији 
Паригуз дошло до прекорачења циљне вредности за концентрацију минералних уља, 
а у акумулацији Дубоки поток циљне врености за концентрацију никла. 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 2017. години.
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•	 Санитарно-микробиолошки статус Језера био је током целе купалишне сезоне 
задовољавајући и одговарао је домаћим и страним прописима за воду за купање.

•	 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 2017. години је био задовољавајући 
и одговарао је прописаним нормама за воду намењеној рекреацији грађана 

•	 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 Паригуз и Бела река одступали од II класе 
квалитета воде, док су од 6 испитаних узорака воде са акумулације Дубоки 
поток два одговарала прописаној класи, док су преостала 4 узорка одступала 
од прописане класе.

•	 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. КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ БЕОГРАДСКОГ ВОДОВОДА

Градски завод за јавно здравље Београд (ГЗЗЈЗ) 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”, број 42/98). Поред јавно здравственог 
надзора, у лабораторијама погона за пречишћавање воде (БВС) 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, интерни надзор 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 БВС-а,  укључујући и водовод у Винчи, у току 2017. године:

Физичко-хемијска
испитивања

Резултати свих обављених физичко-хемијских анализа узорака 
воде за пиће из система БВС-а у 2017. год., укључујући и водовод у 
Винчи, показују да је од 7.397 узорака, 91 (1,23%) одступало од норми 
предвиђених Правилником у физичко-хемијском погледу.

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

Бактериолошка
испитивања

Резултати бактериолошких анализа узорака воде за пиће из система 
београдског водовода, укључујући и водовод у Винчи, показују да 
је од укупно 7.397 узорака, 214 (2,89%) 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 дистрибутивног система. Наведени 
параметар се различито нормира или се не нормира у другим 
регулативама у свету, за разлику од домаћег 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.  

Контрола 
радиоактивности

У 2017. години испитан је укупно 21 узорак воде за пиће, а резултати 
су показали да је укупна алфа активност <0,1 Bq/l, а укупна бета 
активност <1 Bq/l, што значи да су сви узорци били исправни у 
погледу радиолошких особина.  
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У оквиру систематске јавно здравствене контроле квалитета воде за пиће, узорци се 
узимају:

- на пет погона (инсталација) за прераду воде („Баново брдо”, ц.с. „Топчидер”; „Бежанија”; 
„Беле Воде”; „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.

Од 1993. године у систем београдског водовода је од 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 (три пута недељно) и са 
четири тачке из дистрибутивне мреже (једном недељно).

У узорцима воде за пиће прати се физичко-хемијски, бактериолошки, биолошки 
квалитет воде као и степен радиоактивности. Ова последња врста испитивања су у 2017. 
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 ГЗЗЈЗ 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, триазински хербициди, 
полициклични ароматични угљоводоници, полихлоровани бифенили, хлоровани етени, 
алкани, бензени, трихалометани, ацетонитрили, ароматични угљоводоници и многи 
други, а у новије време се испитује и присуство микроцистина и антибиотика. Примена 
осетљивих техника гасне, течне хроматографије и индуковане купловане плазме нам 
омогућава да откријемо присуство више стотина органских и неорганских полутаната. 

Лабораторија ГЗЗЈЗ је акредитована по стандарду СРПС ИСО 17025:2006, овлашћена је 
од стране ресорног министарства и учесник је великог броја домаћих и међународних 
међулабораторијских испитивања.

Резултати лабораторијских испитивања узорака воде за пиће из БВС-а се презентују у 
месечним и годишњим извештајима који се достављају Сектору за санитарни надзор 
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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 БВС-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 око 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 2017. години 
износила је 190.027.045 m3, у просеку 6.026 l/s.

Од укупне количине произведене воде 42,58% (2.566 l/s) према пореклу припада 
подземној води, а 57,42% (3.460 l/s) речној води.

Максимална производња забележена је 05. августа 2017. године и износила је 6.793 l/s 
односно 586.945 m3 на дан.

У току 2017. године просечна производња воде за пиће на инсталацијама је износила: 
Баново брдо 1.169 l/s, Беле воде 462 l/s, Бежанија 1.257 l/s, Макиш 3.077 l/s и Винча 61 l/s. 
На основу овога удео производних погона у укупној произведеној количини воде је 
износио: Баново брдо 19,40 %, Беле воде 7,67 %, Бежанија 20,86 %, Макиш са највећим 
уделом од 51,07 % и са најмањи уделом Винча од 1,00 %.

2.4.1. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

У току 2017. године у Лабораторији за хуману екологију Градског завода за јавно 
здравље анализирано је укупно 7.397 узорака воде за пиће из београдског водоводног 
система. Физичко-хемијско испитивање у обиму Основне (А) анализе је обављено у 
6.905 узорака воде, 361 узорак је испитан у обиму Периодичне (Б) анализе и 131 узорак 
у обиму „Велике“ анализе. Праћење микробиолошке исправности је спроведено кроз 
анализу 7.397 узорака воде за бактериолошко испитивање, а у 361 узорку испитивани 
су и биолошки параметри. 

У следећој табели је приказан број испитаних узорака воде по врстама прегледа и месту 
узорковања:
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Места 
узорко- 
вања

Ук.бр.узор.
за физ.хем.
испитивања

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

за 
бактер.
испит.

Бр.узо.  
за биоло 

шко- 
испит.

Бр.узор.  
за 
радио- 
лошко  
испит.

основни 
А

периодични 
Б

Велики 
В

Инсталације 1458 1362 46 50 1458 46 8

Резервоари 780 592 188 0 780 188 0

Вод.мрежа 4777 4616 104 57 4777 104 9

Винча-црп. 
станица 188 164 12 12 188 12 2

Винча-вод.
мрежа 194 171 11 12 194 11 2

Укупно 7397 6905 361 131 7397 361 21

2.4.1.1. Резултати физичко-хемијских анализа воде за пиће

Резултати свих обављених физичко-хемијских анализа узорака воде за пиће из система 
БВС-а показују да је од 7.397 узорака, 91 (1,23%) одступало од норми предвиђених 
Правилником, у физичко-хемијском погледу:

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

Место 
узорковања

Укупан бр.  
испитаних 
узорока

Физичко-хемијски  неисправно

број узорака %

Инсталације 1458 1 0,07

Резервоари 780 4 0,51

Вод.мрежа 4777 83 1,74

Винча
Црпна станица 188 1 0,53

Винча
Вод.мрежа 194 2 1,03

УКУПНО 7397 91 1,23

У узорцима воде за пиће најчешће 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 
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 
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(МДК). Са здравственог аспекта је повољно и то што су концентрације споредних 
продуката дезинфекције биле значајно испод прописаних лимита. 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 БВС-а 

ПАРАМЕТРИ Беле Воде Макиш Бежанија Ц.С    
Топчидер* Винча

Aluminijum
(mg/l)
MDK  0.2

sr. vred. 0.048 0.070 <0.010 0.053 0.030

max. 0.076 0.122 <0.010 0.105 0.093

min. 0.010 0.007 <0.010 0.020 0.017

Arsen
(mg/l)
MDK  0.01

sr. vred. <0.010 <0.010 0.006 0.001 <0.010

max. 0.010 0.002 0.008 0.002 <0.010

min <0.010 <0.010 <0.010 <0.010 <0.010

Bakar
(mg/l)
MDK  2.0

sr. vred. 0.119 0.010 <0.010 0.0015 0.364

max. 0.225 0.011 <0.010 0.012 0.72

min 0.051 0.01 <0.010 <0.010 0.111

Kalcijum
(mg/l)
MDK 200.0

sr. vred. 76.3 64.3 75.6 70.9 58.1

max. 87.0 79.9 86.8 77.7 65.3

min 68.7 54.3 46.4 63.6 47.0

Kalijum
(mg/l)
MDK  12.0

sr. vred. 1.53 1.52 1.83 1.43 2.06

max. 1.85 1.96 2.00 1.81 2.71

min 1.24 1.14 1.66 1.02 1.44

Magnezijum
(mg/l)
MDK  50.0

sr. vred. 18.06 11.22 25.1 13.678 11.78

max. 25.10 13.80 26.5 15.42 15.80

min 14.6 8.93 24.00 10.90 9.91
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Natrijum
(mg/l)
MDK 150.0

sr. vred. 12.016 9.928 17.43 10.386 11.915

max. 17.7 16.5 18.5 17.4 17.9

min 8.14 5.07 16.5 6.55 7.51

Sulfati
(mg/l)
MDK 250

sr. vred. 57.7 50.0 29.4 41.2 62.9

max. 73.9 65.4 32.7 56.2 79.4

min 34.9 35,0 26.3 31.9 32.1

Ortofosfati
(mg/l)
MDK  0.15

sr. vred. 0.005 0.017 0.007 <0.005 <0.005

max. 0.037 0.113 0.050 0.022 0.006

min <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005

Fluoridi
(mg/l)
MDK  1.2

sr. vred. 0.04 0.25 0.12 0.07 0.02

max. 0.09 0.13 0.16 0.11 0.10

min <0.05 <0.05 0.10 0.05 <0.05

Bikarbonati
(mg/l)

sr. vred. 246.6 179.6 334.5 222.0 151.6

max. 312.0 228.0 364.7 247.0 185.0

min 199.5 140.3 306.0 187.3 111.6

Ukupna
tvrdoća
(°dH)

sr. vred. 14.8 11.6 16.8 13.1 11.1

max. 17.6 14.1 18.3 14.2 12.8

min 13.1 10.2 15.8 11.4 9.6

* 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 9,6-17,6 
°dH, са најнижим вредностима у Винчи, док је тврдоћа воде на инсталацији „Бежанија”, 
тј. на Новом Београду, нешто већа и износи 15,8-18,3 °dH.

Такође је у води за пиће са Бежаније нешто већа концентрација, магнезијума, натријума, 
бикарбоната 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 
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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 - 2016.година.

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 7.397 узорака, 214 (2,89 %) је одступало од Правилника 
у бактериолошком погледу.

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

Место
узорковања

Укупан бр.
Испит. узор.

Бактериолошки  неисправно

број узорака %

Инсталације 1458 11 0,75

Резервоари 780 8 1,03

Водоводна мрежа 4777 186 3,89

Винча
Црпна станица 188 1 0,53

Винча
водоводна мрежа 194 8 4,12

УКУПНО 7397 214 2,89

Најчешће одступање које се региструје је повећан укупан број аеробних мезофилних 
бактерија у 1 мл 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 vode, престрога. У већини страних регулатива 
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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.

Укупно одступање од прописаних норми Правилника у бактериолошком погледу се 
у периоду од 2011- 2016. год. кретало од 2,3% - 4,4%, па се одступање од 2,89 % у 2017. 
години може сматрати прихватљивим и указује на позитивне резултате активности на 
решавању неких од напред наведених проблема.    

Резултати биолошких анализа

У току 2017. године анализиран је укупно 361 узорак воде за пиће и то: 46 узорака са 
инсталација, 188 из резервоара, 104 из водоводне мреже, 12 узорака из црпне станице 
Винча и 11 узорака 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, присутне су и 
алге из групе Bacillariophyta. Присуство поменутих биолошких индикатора није довело 
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, нпр. у 
системима за хлађење, у кондензаторима и сл.    

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 2017. год. паразитолошки је испитан 361 узорак 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 a и b активности.

У 2017. годиини радиолошко испитивање је обављено у априлу и септембру месецу. 
Резултати испитивања 21 узорка воде (8 узорака воде са инсталација, 11 узорака воде 
из водоводне мреже и 2 узорка из црпне станице Винча) су показали да је укупна алфа 
активност <0,1 Bq/l, а укупна бета активност <1 Bq/l.
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На основу добијених резултата радиолошке анализе утврдјено је да су сви испитани 
узорци воде исправни у погледу радиолошких особина и у оквиру норми предвиђених 
Правилником.

2.4.2. ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

Сагледавањем резултата испитивања воде београдског водоводног система у 2017. 
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 повремена и незнатна повећања мутноће 
и концентрације гвожђа, што није од значаја за 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. 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.

•	 У погледу радиолошких особина вода београдског водовода одговара прописаним 
нормама (укупна a и b активност су биле испод границе детекције).

•	 Бактериолошко одступање ( у 2,89 % испитаних узорака) се најчешће односило на 
повећан укупан број бактерија, чије је присуство истовремено и једино дозвољено 
у води за пиће, а који нема велики 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 2017. године, воду из београдског 
водовода оценимо као здравствено безбедну за људску употребу. И поред тога 
неопходан је континуиран надзор и рад на унапређењу стања читавог система 
водоснабдевања, а посебно дистрибутивне мреже, у чему би најважнији сегмент 
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био постепено смањење броја индивидуалних, недозвољених и/или нестручних 
интервенција на прикључцима и унутрашњим инсталцијама. То подразумева 
организовану едукацију корисника и кадрова који се баве 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 2017. ГОДИНИ

Систематском контролом карактеристика изворских вода са јавних чесми спроводи 
се праћење квалитета подземних вода 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, имајући 
у виду и превентивну улогу у погледу заштите здравља становништва.

У 2017. години Програмом контроле хигијенске исправности изворских вода 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 2017. години, 
показала је да велики број јавних чесми нема хигијенски исправну 
воду за пиће.

Физичко-хемијски 
квалитет

Од 438 лабораторијски испитаних узорака подземне воде са 
јавних чесми, у 2017. години, 168 (38,4%) 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 438 испитаних узорака подземне воде са јавних чесми 252 
(57,5%) било је бактериолошки неисправно.

Најчешћи разлог микробиолошке неисправности подземне 
воде са јавних чесми је било присуство повећаног броја 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 10 (35,7%) 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”, број 42/98 и 44/99). Поред тога, један пут годишње изворска вода 
са свих јавних чесми испитан је у обиму проширене-периодичне, физичко-хемијске, 
бактериолошке, биолошке и паразитолошке анализе.
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У току реализације Програма контроле квалитета изворске воде са јавних чесми у 2017. 
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 и завршног годишњег 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 циљу реализације Програма контроле квалитета изворских вода, у складу са Уговором, 
у току 2017. године узорковано је и лабораторијски испитано укупно 438 узорака воде 
са јавних чесми. Од тога, 410 узорака воде је испитано у обиму основне, а 28 у обиму 
периодичне анализе. 

Број лабораторијски испитаних узорака подземне воде са јавних чесми у 2017. години, 
према обиму испитивања, броју и проценту неисправности:

Обим испитивања Број 
узорака

Неисправно 
физичко-
хемијски

Неисправно 
бактериолошки

Неисправно 
биолошки/ 

паразитолошки
ОСНОВНА

АНАЛИЗА
410 158 (38.5%) 230 (56.1%) --

ПЕРИОДИЧНА

АНАЛИЗА
28 10 (23.3%) 22 (78.6%) 10 (35.7%)

У К У П Н О 438 168 (38.4%) 252 (57.5%) --
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Назив објекта
Број

узорака

Неисправно
физичко-хемијски

Неисправно
бактериолошки

број % број %
1.  Хајдучка чесма 24 2 8.3 8 33.3
2.  Миљаковачки извор 24 0 0.0 13 54.2
3.  Св. Петка Калемегдан-
после филт. 24 4 16.7 6 25.0

4.  Св. Петка ман. Раковица-
после филт. 22 19 86.4 0 0.0

5.  Извор Сакинац Авала 24 23 95.8 5 20.8
6.  Топчидерска чесма - 
десна 24 22 91.7 4 16.7

7.  Топчидерска чесма - лева 24 23 95.8 5 20.8
8.  Какањска чесма 24 0 0.0 21 87.5
9.  Пашина чесма II - 
Звездара 24 24 100.0 23 95.8

10. Јавна чесма Милошев 
конак 22 0 0.0 10 45.5

11. Јавна чесма Беле воде 24 0 0.0 22 91.7
12. Извор Змајевац 24 0 0.0 24 100.0
13. Јавна чесма Вишњица 24 1 4.2 23 95.8
14. Извор Точкић Барајево 24 0 0.0 16 66.7
15. Јавна чесма Хигијенски 
завод Грабовац 24 10 41.7 12 50.0

16. Вишњичка бања  6 5 83.3 5 83.3
17. Јавна чесма Болеч 5 0 0.0 4 80.0
18. Јавна чесма Мокролушка 6 6 100.0 3 50.0
19. Спомен чесма - Летићева 6 6 100.0 6 100.0
20. Велика чесма  Бели 
поток 2 2 100.0 1 50.0

21. Манастир Рајновац 6 0 0.0 4 66.7
22. Извор Точак Зуце 6 6 100.0 6 100.0
23. Јавна чесма Јајинци 6 0 0.0 3 50.0
24. Јавна чесма Радмиловац 3 0 0.0 2 66.7
25. Јавна чесма Челамино 
брдо 6 0 0.0 0 0.0

26. Ловачка чесма Бели 
Поток 6 0 0.0 5 83.3

27. Јавна чесма код Ице 
Умчари 6 4 66.7 5 83.3

28. Извор Каменац - Бели 
Поток 6 3 50.0 5 83.3

29. Зорина чесма - Гроцка 6 6 100.0 4 66.7
30. Јавна чесма Пандурице 6 2 33.3 6 100.0
У К У П Н О 438 168 38.4% 252 57.5%

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),
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- 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 2017. 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

Микробиолошки квалитет воде представља најзначајнији параметар хигијенске исправности 
воде за пиће када су у питању изворске воде, обзиром да се вода са јавних чесми користи у 
сировом (природном) стању, без претходног третмана у погледу пречишћавања и завршне 
дезинфекције. 

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

Графикон 1. Узроци микробиолошке неисправности воде са јавних чесми у 2017. години

Узроке лошег 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

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

Проширеним обимом испитивања спроведеним у 2017. години, обухваћено је 28 јавних чесама 
у оквиру постојећег Програма, са којих је било могуће узети узорак, а на две јавне чесме које 
су биле без воде у летњим месецима током дужег периода, узорковање није било могуће. 
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 2017. године, 
је показала да су у води појединих јавних чесми присутни биолошки индикатори, пре свега 
бактериофлора гвожђа и мангана, сумпоровите бактерије, 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 2017. години

Када је у питању квалитет и безбедност коришћења воде за пиће из јавних водних објеката 
који се налазе под стручним надзором стручне норме 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 2017. 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 2017. години за пет репрезентативних јавних чесми
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На основу резултата испитивања хигијенске исправности воде у 2017. години, све јавне чесме 
се могу поделити на следеће групе:

1. Чесме са ниским процентом физичко-хемијске и релативно ниским процентом 
бактериолошке неисправности – извор Свете Петке на Калемегдану (после филтера) 
и Хајдучка чесма.

2. Чесме са ниским процентом физичко-хемијске и високим процентом бактериолошке 
неисправности – већина контролисаних објеката.

3. Чесме са високим процентом физичко-хемијске и бактериолошке неисправности – 
Мокролушка чесма, извор Точак Зуце, Велика чесма - Бели поток, Пашина чесма II 
на Звездари, Јавна чесма Вишњичка бања, Јавна чесма Болеч, Летићева чесма, Јавна 
чесма Јајинци, Јавна чесма „код Ице”, извор Каменац и Зорина чесма.

4. Чесме са високим процентом физичко-хемијске и релативно ниским процентом 
бактериолошке неисправности – Извор Сакинац, Топчидерске чесме (десна и лева)  
и извор Свете Петке у манастиру Раковица.

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

Током реализације Програма контроле изворске воде са јавних чесми на територији 
Београда у 2017. години, Градски завод за јавно здравље је редовно достављао извештаје 
лабораторијских испитивања воде са јавних чесми Секретаријату за заштиту животне средине, 
Санитарној инспекцији (Одељење у Београду) и другим заинтересованим институцијама. 

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

Поред овога, током 2017. године је у оквиру сајта Градског завода за јавно здравље www.
zdravlje.org.rs, редовно 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 квалитета воде са јавних чесми као и препорука за 
коришћење воде за пиће.
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ЗАКЉУЧАК

На основу спроведеног Програма контроле квалитета подземне воде са јавних чесама на 
територији Београда у 2017. години, можемо закључити следеће:

- Узорковано је и лабораторијски испитано на садржај физичко-хемијских, 
микробиолошких и биолошких параметара 438 узорака изворске воде са јавних 
чесама.

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

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

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

- Физичко-хемијски квалитет воде је релативно задовољавајући на већини јавних 
чесама, са изузетком извора Сакинац, Топчидерских чесми, Мокролушке чесме, Велике 
чесме у Белом потоку, извора Точак у Зуцама, Јавна чесма Вишњичка бања, Пашине 
чесме II, Јавна чесма Јајинци, Јавна чесма „код Ице”, извора Каменац, спомен чесме 
- Летићева и Зорине чесма на којима је најчешћи разлог неисправности повећање 
садржаја нитрата, хлорида и повећање електропроводљивости.

- Филтер за пречишћавање постављен на извору Свете Петке на Калемегдану, даје 
задовољавајуће резултате у погледу кондиционирања воде која је ранијих година 
(пре филтрирања) била неисправна за пиће због присуства повећане концентрације 
појединих хемијских параметара (хлориди, нитрати, арсен). 

- Филтер за пречишћавање постављен на извору Свете Петке у манастиру Раковица, 
даје прихватљиве резултате у погледу кондиционирања подземне воде која је пре 
филтрирања претежно неисправна за пиће због присуства повећане концентрације 
појединих хемијских параметара (хром). Међутим због нерегулисаног нивоа слободног 
резидуалног хлора у води, након хлорисања, регистрован је велики проценат хемијске 
неисправности.

- Биолошки квалитет подземних 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 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 чесама 
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 чесама као алтернативних извора 
водоснабдевања, на периферији града.
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- Намеће се потреба интензивирања напора у циљу поправке и очувања квалитета воде 
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 и применити мере заштите за 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 2018. 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, трајно 
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; 

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 подземних вода и заштите здравља становништва.
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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 концентрације 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, Лазаревац и Обреновац, 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). 

Концентрација у води за пиће 2017. Године:

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

Минимална годишња 
вредност

< 0,03

< 0,01

< 0,006

0,0011 ± 0,0001

Максимална годишња 
вредност 0,138 ± 0,017 0,0080 ± 0,0007



Фото: Теодора Јовановић
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3.1.  Испитивање загађености земљишта на територији Београда

3.2.  Радиоактивност у земљишту
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3.1. ИСПИТИВАЊЕ ЗАГАЂЕНОСТИ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

У 2017. години Програм испитивања загађености земљишта на територији Београда 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 2017. 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:
I Земљиште у зони санитарне заштите изворишта централних 
водовода на територији Београда – 12 локација
II Земљиште са пољопривредних површина – 3 локације
III Земљиште у близини великих саобраћајница – 2 локације
IV Земљиште са јавних површина и у оквиру нехигијенских насеља 
– 7 локација

Општа 
констатација

Можемо закључити на основу испитивања спроведеног током 
посматраног периода да је стање земљишта на територији 
Београда у погледу присуства штетних и опасних материја углавном 
задовољавајуће, али да на одређеном броју локација 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 i As) и органских 
параметара (индекс угљоводоника C10-C40 и PAU).

Програм испитивања загађености земљишта на територији града Београда се базира 
на законској основи која је садржана у Закону о заштити животне средине („Службени 
гласник Републике Србије”, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. 
закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Правилнику о начину одређивања и одржавања 
зона и појасева санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС”, 
број 92/08),  Решењу о одређивању зона и појасева санитарне заштите за изворишта 
која се користе за снабдевање водом за пиће на подручју града Београда („Службени 
лист града Београда” бр. 8/86), Уредби о програму систематског праћења квалитета 
земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологија 
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за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС”,број: 88/2010) 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 2017. години се 
оријентисао на следећа подручја испитивања:

I. Земљиште у зони санитарне заштите изворишта централних водовода на 
територији Београда – 12 локација.

II. Земљиште са пољопривредних површина – 3 локације

III. Земљиште у у близини великих саобраћајница – 2 локације

IV. Земљиште са јавних површина и у оквиру нехигијенских насеља – 7 локација 

Графикон 1. Расподела локација узорковања према намени земљишта

Број локације узорковања према зони намене земљишта за 
2017. годину

Јавне површине и 
нехигијенска насеља 7 - 

Зона санитарне заштите
изворишта централних
водовода на територији
Бгд-а 12Зона у близини 

великих саобраћајница 2 - 

Пољопривредне - 
површине 3 
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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 ISO 
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 број 2 је приказан број узорака у којима је одступао неки од параметара 
испитивања, а односи се на прекорачење граничне вредности из Уредбе(„Службени 
гласник РС“, број 88/2010):

У 40 од укупно 48 испитаних узорака је регистровано прекорачење концентрације 
никла (Ni), која се кретала у распону 29,7 – 117,0 mg/kg.
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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

Санитарне 
заштите 
изворишта 
централних 
водовода на 
територији 
Београда

7 14 21 - - - 1 2 1 3 - -

89,3-
249

35,2-
618

37,0-
117,0 - - - 17,1 59,3, 

95,0 1,85 20,6-
69-9 - -

У близини 
прометних 
саобраћајница

- 4 4 - - - - - - - - -

- 54,1-
58,8

35,6-
37,2 - - - - - - - - -

Јавне 
површине и 
нехигијенска 
насеља

5 10 14 - 1 1 2 - 1 5 - -

112-
658

53,5-
398

29,7-
81,1 - 140 2,3 111,410 - 1,72 61,1-

126 - -

Пољопривреде 
површине

1 4 1 - - - - - - 1 - -

276 42,0-
49,6 44,5 - - - - - - 365,7 - -

 

Тумачења резултата

Основни критеријум за тумачење резултата испитивања је Уредба 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), у којој су нормиране вредности већине испитиваних 
параметара.

Током праћења у 2017. години, резултати испитивања загађености земљишта 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.

Посматрајући све резултате испитивања загађености земљишта на територији 
Београда у 2017. години, најчешће одступање се односило на повећан садржај никла у 
земљишту (у 40 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 у већини случајева 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 узорака у оквиру простора GUP-а. Слично стање у погледу 
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садржаја никла у земљишту је и на другим подручјима ван територије града Београда 
(Панчево, Смедерево, Пожаревац и др). Имајући у виду чињеницу да је контаминација 
земљишта никлом могућа услед утицаја индустрије, термо-енергетских комплекса 
саобраћаја и др., не можемо у потпуности искључити допринос антропогеног утицаја.

За повећање концентрација других метала: бакра (32 узорка), цинка (13 узорака), 
арсена (3 узорка), хрома (2 узорака) и олова 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).

Регистровано повећање садржаја органских параметара: укупних угљоводоника (C10-C40) 
(9 узорака) и PAU (2 узорака) није толико значајано у погледу утврђених 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.

У зони санитарне заштите изворишта централних водовода су на 3 локације 
регистрована одступања у погледу концентрација испитиваних параметра. То су 
локације: Водовод Младеновац – бунар Б11, извориште Серава; Водовод Обреновац 
–  бунар бр. 2 „Вић баре” и Водовод Лазаревац – бунар Б10.

У узорцима земљишта узетих са пољопривредних површина као и у зони утицаја 
великих саобраћајница током 2017. године нису регистрована значајнија одступања у 
односу на норме важеће Уредбе. 

Истраживања спроведена на јавним површинама су показала да у земљишту на 
локацији Заштићеног природног добра Авала – код Авалског торња и у близини 
Планинарског дома Чарапића брест, нема значајних одступања садржаја испитиваних 
параметара.

За разлику од тога на локацијама 3 нехигијенска насеља: Јабучки рит, у улици Вука 
Врчевића и на Чукаричкој падини постоје прекорачења већег броја испитиваних 
полутаната, углавном тешких метала, од којих су неки поред граничне, прекорачили 
и ремедијациону вредност.
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 Највише одступања је регистровано у земљишту на локацији у улици Вука Врчевића где 
су преко граничне вредности биле концентрације: Pb, Zn, Cu, Ni, укупних угљоводоника 
C10-C40 и полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH). При томе концентрације 
цинка (Zn) и бакра (Cu) су у узорку 10-17-0040 (h=10cm), поред граничне значајно 
прекорачиле и ремедијациону вредност.

Значајно прекорачење ремедијационе вредности за арсен (As) је регистровано и 
у оба узорка 17-10-0042 i 17-10-0043 (h=10 i 50cm) на локацији нехигијенско насеље 
Чукаричка падина. Поред арсена на овој локацији граничну вредност су прекорачиле 
и концентрације Cd, Zn, Cu, Ni и укупних угљоводоника C10-C40.

На локацији нехигијенског насеља Јабучки рит повећан је садржај Zn, Cu, Ni i укупних 
угљоводоника C10-C40, при чему је концентрација бакра (Cu) у узорку 10-17-0032 
(h=50cm), поред граничне значајно прекорачила и ремедијациону вредност.

Наведена одступања полутаната који су прекорачили граничну, а поједини значајно 
премашују и ремедијациону вредност, на локацијама нехигијенских насеља указују 
да је земљиште на предметним локацијама под значајних оптерећењем антропогеног 
утицаја, односно изложено присуству опасних и штетних материја који су у вези са 
начином коришћења и уређења земљишта.

У конкретном случају налаз се већим делом може довести у везу са коришћењем 
земљишта у циљу одлагања сакупљених секундарних сировина и отпада који се на 
непрописан начин сакупља и одлажу на земљиште (без мера заштите), уз примену 
поступака делимичних обраде или третирања отпада неадекватним поступцима 
(спаљивање и др).

ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

На основу резултата спроведеног испитивања загађености земљишта на територији 
Београда у 2017. години и стручног разматрања може се констатовати следеће:

•	 Градски завод за јавно здравље је током реализације Програма испитивања 
загађености земљишта на територији Београда у 2017. години, узорковао и 
лабораторијски испитао укупно 48 узорака земљишта са 24 локације;

•	 На основу спроведеног истраживања, које је  обухватило испитивање земљишта 
у зонама санитарне заштите изворишта централних водовода, у близини великих 
саобраћајница, на пољопривредним површинама, и у оквиру  јавних површина и 
нехигијенских насеља, можемо констатовати да на већем броју локација постоје 
одступања у погледу садржаја опасних и штетних материја у земљишту у односу 
на референтне прописе.

•	 У оквиру појединих зона испитивања током 2017. године регистрована су значајнија 
одступања концентрација испитиваних параметара, која би у извесним околностима 
могла довести до потенцијалног угрожавања здравља људи, обзиром на процењене 
услове и начине изложености.

•	 Најзначајнија одступања у погледу прекорачења прописаних вредности 
садржаја штетних и опасних материја у земљишту се односе на локације у оквиру 
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нехигијенских насеља: Чукаричка падина, Јабучки рит и у улици Вука Врчевића. 
На наведеним локацијама су значајно повећане концентрације углавном тешких 
метала, а у мањој мери органских полутаната, што је у вези са начином коришћења 
и уређења земљишта и зелених површина (сакупљање секундарних сировина и 
одлагање отпада, без спроведених мера заштите).

•	 Присуство повећаних концентрација појединих испитиваних параметара у 
земљишту у зонама непосредне санитарне заштите изворишта-бунара у оквиру 
централних водовода, се може довести у везу са утицајима из окружења и догађајима 
из предходног периода (поплаве и др). Анализе воде које се спроводе у оквиру 
редовног мониторинга здравствене исправности воде за пиће из предметних 
бунара, односно водовода, не показују присутво/прекорачење садржаја параметара 
који су регистровани у повећаном садржају у земљишту у непосредном окружењу 
бунара.

•	 Имајући у виду значај налаза повећаних концентрација штетних и опасних материја у 
земљишту на појединим локацијама (нарочито уколико премашују и ремедијациону 
вредност), потребно је наставити са праћењем њиховог садржаја и у наредном 
периоду, као и предузимање одговарајућих мера превенције и санације у циљу 
спречавања могућих штетних утицаја на здравље људи и животну средину.

ПРЕДЛОГ МЕРА

Имајући у виду задатке и циљеве дефинисане Програмом и резултате испитивања 
загађености земљишта на територији Београда у 2017. години, предлажемо следеће 
мере за смањење загађења и поправљање стања земљишта:

1. На локацијама на којима је у предходном периоду у оквиру редовног 
мониторинга или циљаног испитивања утврђена контаминација земљишта 
услед  значајног повећања садржаја опасних и штетних материја, извршити 
допунска истраживања у циљу квантификације, односно утврђивања граница 
контаминације. Истовремено у складу са конкретним условима и узроцима 
контаминације предузети мере за спречавање даљег загађења, као и мере за 
санацију и ремедијацију земљишта.

2. Наставити испитивање садржаја опасних и штетних материја на локацијама где 
је утврђена контаминација земљишта, у циљу даљег праћења могућих штетних 
утицаја на здравље људи и животну средину, садржаја полутаната и ефикасности 
предузетих мера превеције, санације и ремедијације.

3. Сагледати значај и удео појединих емитера и начина коришћења у погледу 
загађења земљишта, обезбедити одговарајући мониторинг и спровођење мера 
за смањење негативних утицаја на животну средину и здравље људи.

4. Поједине зоне на територији града од посебног интереса (зоне санитарне 
заштите изворишта  водовода, простор око јавних чесми са изворском водом, 
земљиште у оквиру градских паркова и зона рекреације, пољопривредне 
површине), као и оне које су у складу са наменама и начином коришћења 
земљишта посебно угрожене (простор око комуналних и дивљих депонија, 
индустријских комплекса, одлагалишта опасног отпада, прометних 
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саобраћајница, у оквиру нехигијенских насеља и др), обрадити посебним 
екотоксиколошким истраживањима у циљу утврђивања присуства загађујућих 
материја у земљишту и процене ризика по здравље становништва и животну 
средину.

5. 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.

6. 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 (засад високе вегетације, ограде, билборди и др). 

7. Размотрити могућности редукције или измене режима саобраћаја у зонама 
које се граниче са уређеним „зеленим” површинама и другим вулнерабилним 
садржајима.

8. 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, одлагање отпада, саобраћај, 
пољопривредне 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, чије је присуство 
проузроковано нуклеарним акцидентом у Чернобиљу 1986, 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).

Концентрације 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 концентрација кретала од 460 
Bq/kg до 630 Bq/kg. Концентрације 226Ra, 232Th и 238U су биле приближних вредности на 
свакој локацији и кретале су се у опсегу од 23 Bq/kg до 81 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 концентрације су последњих 
година на релативно ниском нивоу.

Табела 1. Концентрација произведених радионуклида у земљишту 2017. године

Концентрација радионуклида (Bq/kg): 137Cs 90Sr

Обрадиво 
земљиште

Минимална годишња 
вредност 3,1 ± 0,4 < 0,51

Максимална годишња 
вредност 40 ± 3 1,04 ± 0,19

Необрадиво 
земљиште

Минимална годишња 
вредност 3,5 ± 0,4 < 0,22

Максимална годишња 
вредност 46 ± 3 1,29 ± 0,47
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РАДИОАК ТИВНОСТ У ЖИВОТНИМ НАМИРНИЦ АМА И ХРАНИ ЗА 
ЖИВОТИЊЕ

Садржај радионуклида у животним намирницама испитује се у узорцима млека, 
млечних производа, дечијих оброка, меса, житарица, поврћа, воћа и сточне хране.

Природна 
радиоактивност

У животним намирницама детектовано је присуство 
природних радионуклида 7Be и 40K у концентрацијама које су 

карактеристичне за животне намирнице.

Произведена 
радиоактивност

Произведени радионуклиди, 137Cs и 90Sr, чије је присуство 
последица акцидента у Чернобиљу, детектовани су у врло 

малом броју узорака, са врло ниском концентрацијом.

За испитивање радиоактивности животних намирница, узорци се узимају из 
примарне производње и садржај радионуклида испитује се према дозревању 
вегетације и узгоју (за месо). Узорци млека узимани су свакодневно из откупне 
мреже млекара и анализирани као збирни месечни узорци, док су узорци 
млечних производа, меса, житарица, поврћа, воћа и сточне хране узети два 
пута у току 2017. године. Такође, у току 2017. године, узета су и по два композитна 
мешана узорка дечије хране из друштвене исхране (из два дечија вртића).

Испитивање садржаја биолошки значајног фисионог радионуклида 137Cs у 
сточној храни обухвата свежу и суву кабасту храну и крмне смеше за исхрану 
различитих врста и категорија животиња. Узорци сточне хране за испитивање 
садржаја радионуклида 137Cs узети су из примарне производње, два пута у току 
2017. године.

Произведени радионуклид 137Сѕ, у узорцима намењеним за исхрану људи, 
детектован је у само једном узорку (купус), и то у врло ниској концентрацији 
(0,21 Bq/kg). Детектоване вредности 90Sr су се кретале у интервалу од 0,01 Bq/
kg до 1,02 Bq/kg, док су концентрације природних радионуклида (40К и 7Ве) биле 
на нивоима карактеристичним за узорке хране.

У узорцима сточне хране вредности природних радионуклида такође одговарају 
уобичајеним, а концентрација 90Sr се кретала од 0,19 Bq/kg до 1,7 Bq/kg. 137Сѕ је 
детектован само у једном узорку свеже луцерке (0,13 Bq/kg).



Фото: Теодора Јовановић
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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.

Нарочито последњих деценија бука је 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.

Нивои буке присутни у комуналној средини нису довољно високи да би довели до 
оштећења слуха, али изазивају читав низ аудитивних и ектрааудитивних ефеката. 
Оштећења слуха 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. Подаци 
које је прикупио Градски завод за јавно здравље показују да у Београду на листи издатих 
лекова прва места имају седативи и хипнотици, што говори у прилог напред изнетим 
ставовима.

Београд је по броју становника, али и по заступљености урбаних садржаја, броја, врсте и 
каракетристика извора загађивања, а тиме и укупног утицаја на стање животне средине, 
од којих је један од битних чинилаца и ниво 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.

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 буке током дана и ноћи.

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА И ДИСКУСИЈА 

Праћење нивоа буке у граду, почев од 2004. године, се врши се два пута годишње и та 
пракса је настављена до данас.

У току 2017. 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, са акцентом на утицај саобраћаја као најзначајнијег извора буке.

На основу резултата мерења, генерално се може закључити да су измерени нивои буке 
у посматраном периоду били високи, односно да су углавном прекорачили вредности 
прописане за предметне зоне намене (за дан, вече и ноћ).  

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА 

Нивои буке су од 35 праћених локација, на 28 мерних места премашили прописане 
вредности (за дан, вече и ноћ).

Мерна места према нумерацији наведеној у списку локација за мерење буке припадају 
следећим зонама:

•	 места бр. 1, 4, 5, 17, 18, 19, 24, 27, 27, 28 и 31 стамбеној зони (дозвољени нивои за 
дан 55 dB(A), а за ноћ 45 dB(A));

•	 места бр. 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34 и 35 поред прометних 
саобраћајница (дан 65 dB(A), ноћ 55 dB(A));

•	 места 2, 3, 8, 10 и 16 у зони градског центра (дан и вече 65 dB(A), ноћ 55 dB(A));

•	 места 7 и 30 у зони индустрије (ниво буке треба да одговара нивоу одређеном 
за зону са којом се Индустрија граничи);

•	 место бр. 27 у школској зони (дан и вече 55 dB(A), ноћ 45 dB(A));

•	 место бр. 13 у болничкој зони (дан и вече 50 dB(A), ноћ 45 dB(A));

•	 место бр. 11 у зони рекреације (50 dB(A) за дан, вече и 40 dB(A) за ноћ).
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Први циклус мерења

Стамбена зона

Р. бр. Мерно место  Дан Вече Ноћ

1.         Јурија Гагарина 259 63 62 55

4.         Немањина 2 62 61 57

5.         Захумска 23 57 56 55

17.     Гандијева 55а 66 65 59

18.     Радојке Лакић 15, улаз II 50 48 40

19.     Похорска – Пошта Србије 61 62 58

24.     Стевана Филиповића 32 61 68 56

27.     Угриновачка 147 63 61 58

28.     Персиде Миленковић 1 24 24 24

31.     Хоповска 26 46 53 46

Зона прометних саобраћајница

6.         Благоја Паровића 82 65 64 58

9.         Криволачка – ДЗ Вождовац 59 57 52

11.     Војводе Мишића 43 65 65 62

12.     Војводе Степе 66 64 64 57

13.     Устаничка – ДЗ Вождовац 57 57 52

14.     Булевар Деспота Стефана 122 72 72 68

15.     Земун – Главна, позориште „Мадленијанум“ 68 67 63

20.     Карађорђева 23 73 71 68

21.     Борча – Беле Барток 26 56 52 48

22.     Арсенија Чарнојевића 61 58 56

23.     Гоце Делчева 1 66 66 62

32.     Миријевски булевар 10 65 64 59

33.     Недељка Гвозденовића 54 64 64 58

34.     Јована Бранковића 64 68 59

35.     Војвођанска 67 65 63
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Зона градског центра

2.         Булевар Краља Александра 70 67 67 62

3.       Краљице Наталије 66 72 68 65

8.         Узун Миркова – Етнографски музеј 60 59 58

10.     Далматинска 1 65 66 59

16.     Југ Богданова 3 66 65 59

Зона индустрије

7.         Краљице Јелене 22 64 64 58

30.     „Грмеч” – Републички Геодетски Завод 58 55 53

Зона школе

27. Земун – Гимназија 49 54 24

Зона болнице

13. Клинички центар 58 56 53

Зона рекреације

11. Калемегдан – Уметнички павиљон Цвјета 
Зузорић 46 45 38

•	 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, вече и за ноћ на већини мерних места. У овој зони измерени нивои су већи од 
дозвољеног у просеку за 7 dB(A) за дан, 8 dB(A) у вечерњем режиму и у ноћном режиму 
већи у просеку за 12 dB(A).

У зони прометних саобраћајница где се мерење буке врши на 15 локација ниво буке 
је на 8 мерних места прекорачио дозвољену граничну вредност за дан, у просеку за 
2,87 dB(A). У вечерњем режиму ниво буке је у просеку прелазио граничне вредности 
за 3,57 dB(A) 7 мерних места. На 12 мерних места су премашени гранични нивои за ноћ, 
у просеку за 5,50 dB(A).
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На осталим мерним местима према зонама намене, на којима су измерене вредности 
биле веће од дозвољених, прекорачења су износила од 0,7 dB(A) до 12,6 dB(A) за дан 
и ноћ.

Други циклус мерења 

Стамбена зона

1.         Јурија Гагарина 259 69 57 52

4.         Немањина 2 64 64 61

5.         Захумска 23 59 56 53

17.     Гандијева 55а 65 69 57

18.     Радојке Лакић 15, улаз II 46 44 39

19.     Похорска – Пошта Србије 66 66 61

24.     Стевана Филиповића 32 61 61 55

27.     Угриновачка 147 63 61 58

28.     Персиде Миленковић 1 50 47 42

31.     Хоповска 26 55 54 48

Зона прометних саобраћајница

6.         Благоја Паровића 82 68 67 61

9.         Криволачка – ДЗ Вождовац 58 58 52

11.     Војводе Мишића 43 65 65 62

12.     Војводе Степе 66 61 60 56

13.     Устаничка – ДЗ Вождовац 68 66  61

14.     Булевар Деспота Стефана 122 70 70 65

15.     Земун – Главна, позориште „Мадленијанум” 66 65 62

20.     Карађорђева 23 73 72 68

21.     Борча – Беле Барток 26 51 50 46

22.     Арсенија Чарнојевића 66 65 62

23.     Гоце Делчева 1 65 65  59

32.     Миријевски булевар 10 65 64 60

33.     Недељка Гвозденовића 54 65 63 59

34.     Јована Бранковића 64 63 59

35.     Војвођанска - Сурчин 65 63 59
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Зона градског центра

2.         Булевар Краља Александра 70 66 65 61

3.         Краљице Наталије 66 66 65 63

8.         Узун Миркова – Етнографски музеј 60 59 58

10.     Далматинска 1 55 56 51

16.     Југ Богданова 3 67 65 64

Зона индустрије

7.         Краљице Јелене 22 66 65 63

30.     „Грме” – Републички Геодетски Завод 59 59 56

Зона школе

27. Земун – Гимназија 44 44 36

Зона болнице

13. Клинички центар 58 56 54

Зона рекреације

11. Калемегдан – Уметнички павиљон Цвјета  
Зузорић 48 46 39

•	 вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

•	 вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону

У другом циклусу мерења ниво буке у стамбеној зони је прелазио дозвољени ниво на 
7 мерних места за дневни као и за вечерњи режим, док су на 8 мерних места граничне 
вредности прекорачене у ноћном режиму. У овој зони измерени нивои су већи од 
дозвољеног у просеку за  8,85 dB(A) за дан, 7 dB(A) за вече и 10,75 dB(A) за ноћ.

Резултати мерења показују да је у зони дуж прометних саобраћајница ниво буке био у 
дозвољеним границама на само једном мерном месту у сва три режима, док на 5 мерних 
места ниво буке није прелазио граничне вредности у дневном и вечерњем режиму. Од 
укупно 15 мерних места у овој зони, ниво буке у ноћном режиму је прекорачен на 12 
локација и то у просеку за 5,91 dB(A).
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У централним деловима града бука је била у дозвољеним границама на свим мерним 
местима у вечерњем режиму, док на две локације измерени ниво буке није прелазио 
граничне вредности ни у једном од три режима.

У школској и зони рекреације измерени нивои буке нису прелазили граничне вредности.  

На основу одступања индикатора Lday, Levening и Lnight од дозвољених граничних вредности 
како у првом циклусу мерења тако и у другом циклусу током 2017. 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 вече 
и дан.

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 и др. 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. 
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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.



Фото: Теодора Јовановић
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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. 
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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, њихов развој и друге 
делатности на одређеном подручју за које је град основао предузећа и то: 

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, Програма 
одржавања јавних зелених површина, уређења, текућег и инвестиционог одржавања, 
реконструкције и санација зелених површина, одржавања парк шума, дрвореда, 
жардињера, санитарних објеката, одржавања заштићених природних добара, Програма 
водоснадбевања, одвођења атмосферских и отпадних вода, као и Програма делатности 
зоохигијене.

Уједно 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;

Извршење послова и задатака утврђених наведеним програмима, закључује годишње 
уговоре са јавним комуналним предузећима:

- ЈКП „Зеленило Београд”

- ЈКП „Градска чистоћа”

- ЈКП „Београдски водовод и канализација”

- ЈКП „Ветерина Београд”

снабдевање водом 
за пиће

управљање 
пијацама

делатност 
зоохигијене

пречишћавање 
и одвођење 

атмосферских и 
отпадних вода

одржавање чистоће 
на површинама 

јавне намене

обједињена 
обрада и наплата 

комуналних услуга

уређивање начина 
коришћења 

и управљања 
изворима, јавним 

бунарима и чесмама

одржавање јавних 
зелених површина

старање о отвореном 
јавном купалишту 

на подручју Аде 
Циганлије и Аде 

Међице

управљање 
гробљима и 

погребне услуге

димничарске услуге

уређивање, употребу, 
унапређивање, 

заштиту 
грађевинског 

земљишта
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Обавља послове који се односе на припрему и праћење програма комуналних 
активности на унапређењу опште корисних 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, Oдељење за праћење одржавања јавних 
зелених површина врши послове који се односе на учествовање у изради и праћењу 
редовног програма одржавања  јавних зелених површина, а који се закључује са ЈКП 
„Зеленило Београд” и послове који се односе на израду и праћење редовног програма 
одржавања излeтничких шума Београда, који се закључује са ЈП „Србијашуме”. 

Секретаријат за 
комунакне и стамбене 

пословве

ЈКП „Градска 
Чистоћа”

ЈКП „Зеленило 
Београд”

ЈКП „Београдски 
водовод и 

канализација”

ЈКП „Ветерина 
Београд”

ЈП 
„Србијашуме”
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У оквиру  годишњег програма ово Одељење прати активности ЈКП „Зеленило Београд”, 
односно врши надзор над делатностима уређења и одржавања јавних зелених 
површина, одржавања 21 јавног санитарног објеката, пратеће производње и поправке 
парковских, спортских и других реквизита, производње цвећа, украсног биља и попуне 
садница на јавним зеленим површинама и парк-шумама на укупној површини од 
око 3000 хектара и то површине под парковима, скверовима, шумама, у стамбеним 
насељима, заштитним појасевима, уличним травњацима, саобраћајницама и другим 
зеленим површинама. Одржавање дрвореда у 757 улица са укупно 52.018 садних места 
у дрвореду, 2.481 жардињера на десет градских општина: Вождовац, Врачар, Звездара, 
Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски Венац, Стари Град и Чукарица, као и 
одржавање биљног материјала у просторијама Градске управе и активности поводом 
одржавања манифестација под покровитељством Града. 

ЈКП „Зеленило Београд” од стране Града поверена су на управљање, односно старање 
и заштићена природна добра, Велико Ратно острво са површином од 211 ha, Бањичка 
шума са површином од 59 ha, Пионирски парк, који је обновљен током 2017. године, 
Академски парк као и 33 појединачно заштићених добара - стабала широм града.

Поред наведене комуналне делатности Секретаријат за комуналне и стамбене послове 
у сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд” обавља и делатности које су у функцији комуналне 
делатности: уређење 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.

У вези годишњег програма ЈП „Србијашуме” прати се реализација радова на одржавању 
4 излетничке шуме, значајне за град Београд, које грађани највише и најчешће користе 
и којима је дат приоритет из наведених разлога, а то су: Авала, Миљаковац, Кошутњак 
и део шуме на Ади Циганлији, на  укупној површини од око 200 ha.
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Радови на санацијама јавних зелених површина у 2017. години 

У оквиру 2017. године извршена је обнова неколико значајнијих паркова попут Парка 
Ушће, Пионирског парка, Парка Ђуре Стругара, Хајд парка и веђи број реконструкција 
слободних зелених површина у оквиру стамбених насеља на десет градских општина. 

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.
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Преглед извршених услуга ЈКП „Градска чистоћа”

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

Сектор за комунално уређење вода у 2017. години са ЈКП „Београдски водовод и 
канализација” обавио је послове реализације редовних и инвестиционих програма.

У оквиру годишњег Програма редовног одржавања објеката Београдског система 
кишне канализације очишћено је 46817 сливника са сливничким везама, интервентно је 
приликом јачих падавина очишћенo 866 сливникa са сливничким везама, замењено 104 
сливничких решетки и замењено и издигнуто 170 поклопца од композитног материјала;

У оквиру годишњег Програма редовног одржавања јавних градских чесама и фонтана, 
редовно и интервентно је одржавано 165 јавних чесама и 40 градских фонтана; 
извршене су обимније грађевинске поправке и замена електромашинске опреме 
на фонтанама: ЈДП, Девојка са крчагом у Пионирском парку; замењене су украдене 
млазнице на фонтани Ћирило и Методије (13 комада);  постављено је 9 нових чесама: 2 
чесме у парку Ушће, у блоку 45 и 62 (ГО Нови Београд), на Канаревом брду (ГО Раковица), 
у Булевару ослобођења (ГО Вождовац), код ОШ Синише Николајевић (ГО Врачар), у 
Космајској улици (ГО Чукарица) и у Ванизелисовој улици (ГО Палилула);  обављена је 
примопредаја 4 чесме: у Uлици цара Душана (ГО Земун), на углу Коканове и Паунове 
(ГО Вождовац), на углу Цвијићеве и Здравка Челара (ГО Палилула) и у парку Милице 
Марић (ГО Земун); замењено је 65 неисправних антивандал чесама; поправљено је 123 
антивандал чесама; замењено је 96 неисправних парковских чесми; изведене су разне 
поправке и замене оштећених делова на чесмама. Припремљен је Пројекат изведеног 
објекта и Пројекат хидрогеолошких истраживања за Миљаковачке изворе. Чесме и 
фонтане се редовно чисте, перу, фарбају и реализују се остали радови на редовном и 
интервентном одржавању.

Реконструисани су канализациони колектор у Ђушиној улици, од улице Драже 
Павловића до броја 11, ГО Земун и канализациона мрежа у улици Виског Стевана, од 
улице Тадеуша Кошћушка до угла са улицом Браће Барух, ГО Стари град и започета је 
реконструкција предцрпилишног дела објекта КЦС „Карађорђев трг” у Земуну.
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6.2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИК У 

Током 2017. године настављена је реализација међународног  пројекта „Комбинована 
топлана и електрана у Падинској скели која за гориво користи биомас”,  према 
одредбама Споразума о пројекту који је потписан између Швајцарске Конфедерације, 
Града Београда и Републике Србије 19.12.2012. године. 

У оквиру објеката клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”  који се налазе 
у Падинској Скели  енергетски су реконструисана одељења  С, Д, Ц и Е. Енергетска 
реконструкција одељења подразумева замену фасадне столарије, постављање фасадне 
изолације, замену кровног покривача,  замена електричне, водоводне и канализационе 
мреже, инсталацију вентилационих система  и грађевинска санација унутрашности 
објеката. Осим радова на објектима у оквиру спољних инсталација направљена је 
нова топловодна, канализациона, водоводна, хидрантска  мрежа као, и систем за који 
обезбеђује потрошну топлу воду. 

У структури потрошње електричне енергије, посматрано на нивоу електроенергетског 
система Републике Србије, потрошња за потребе јавног осветљења износи 1,7-4%. 
Наизглед занемарљив, овај податак се показао као значајан када су у питању системи 
јавног осветљења већих градова, нарочито Београда, (где потрошња за потребе 
јавног осветљења износи 1,7-2,4%) као једног од малобројних који имају мрежу јавног 
осветљења дезинтегрисану из дистрибутивног система електричне енергије. Захтеви 
који важе за цео електроенергетски систем су пресликани на ниво јавног осветљења, 
а то је потреба за смањењем електричне енергије, ефикасније коришћење електричне 
енергије, заштита животне средине – коришћење „чистих” технологија, а све у циљу 
побољшања услова живљења. Будући да је један од императива смањење потрошње 
електричне енергије у целом електроенергетском сектору, намеће се питање на који 
начин је то оствариво у систему јавног осветљења.

Један од најефикаснијих начина је замена живиних извора светлости, изворима натријум 
високог притиска са припадајућом опремом. Овакве замене имају низ последица, као: 

•	 смањење инсталисане снаге (допринос енергетској ефикасности), 

•	 смањење емисије СО2, 

•	 смањење удела експлоатисане живе, 

•	 смањење трошкова одржавања, 

•	 побољшање фотометријских карактеристика осветљених површина. 

Предвиђене замене се раде по принципу „један на један”, тј.свака стара светиљка са 
припадајућим извором светлости се мења новом, при чему се задржава постојећа 
инсталација. 

Важно је напоменути да су извори светлости натријум високог притиска енергетски 
ефикаснији од живиних (нпр. живин извор светлости номиналне снаге 400W 
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фотометријски замењује натријумов од 250W, при чему натријумови извори поседују 
обавезно већу вредност номиналног светлосног флукса, дужи животни век, сврставају 
се у енергетски разред А или А+ , док су живини најчешће B). На овај начин се врши и 
модернизација инсталације јавног осветљења. У претходној години на територији града 
Београда, извршена је замена 452 светиљке са живиним изворима светлости, при чему 
је инсталисана снага система јавног осветљења на тај начин смањена за око 0,1МW.

Технолошки прогрес је свеприсутан у техници осветљења, па тако већ извесно време 
на тржишту постоје натријумови извори светлости који су са ознаком „HG free“ (важно 
је напоменути да класични извори светлости натријум високог притиска садрже 
и известан удео елементарне живе). Овакви производи се још увек усавршавају, по 
правилу су значајно инвестиционо захтевнији, а малобројне компаније их имају у 
свом производном асортиману и то са ограниченом палетом производа по питању 
номиналне снаге. Имплементацијом поменутих извора светлости у мрежу јавног 
осветљења на територији града Београда смањује се удео експлоатисане живе, чиме 
се свакако доприноси смањењу вероватноће емисије живе у атмосферу, воду, земљиште 
итд. У протеклој години, извршена је имплементација неколико стотина поменутих 
извора светлости.

У савременим системима, пажња се посвећује друштвеној одговорности и односу према 
природи. Тако, у ЈКП „Јавно осветљење” Београд су свеприсутне активности које имају 
за циљ подизање еколошке свести на виши ниво. Правилно сортирање, класификација 
и збрињавање отпада, као и руковање истим  је императив у послу којим се баве 
оперативци ЈКП „Јавно осветљење” Београд. Тим поводом, наши радници су успешно 
обавили обуку руковања опасним отпадом тј. живиним изворима светлости, како би 
спремно дочекали све потенцијалне изазове и руководили се принципима безбедности 
животне средине.

Иако потрошња електричне енергије у системима јавног осветљења не представља 
велики удео у укупној потрошњи, важно је указати на постојање наведених активности, 
којима се остварују уштеде енергије, елиминише жива као отпад, смањује емитовани 
СО2, и битно утиче на квалитет средине.
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6.3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

У 2017. години Секретаријат за саобраћај је у оквиру својих надлежности спроводио је 
следеће активности:

Ширење пешачких зона кроз реализацији градског пројекта ИМЕ (Идентитет 
Мобилност Екологија). На тај начин се се унапређује активна мобилност и смањује 
коришћење моторизованих возила, што за последицу има: смањење емисије штетних 
гасова из саобраћаја, смањење буке настале од саобраћаја и повећање квалитета 
животне средине кроз хуманизацију јавних простора.

У 2017.години, улице које су затворене за саобраћај моторних возила и трансформисане 
у пешачке зоне:

•	 Иван Бегова (од Грачаничке до Цара Лазара)

•	 Топличин венац (од Царице милице до Обилићевог венац)

•	 Задарска

•	 Сребреничка

Увођење зона успореног саобраћаја и зона 30. 

Увођењем зона успореног саобраћај и зона 30, смањује се бука из саобраћај, а такође 
се повећава квалитет животне средине, јер се повећава површина доступна за 
коришећење пешака. Поменуте мере техничког регулисања примењенe су на следећим 
деоницама

Зоне 30:

•	 Улица Ушће

•	 Балканској улици од Адмирала Гепрата до Краљице Наталије

•	 Ломина улица

•	 Каменичка улица од Краљице Наталије до Ломине

•	 Недељка Гвозденовића

•	 Војвођанска

•	 Пере Сегединца 

•	 Капетана Милоша Жунића 

•	 Кованчина - Мислођин

•	 Миљаковачки виногради

•	 Нехруова 
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Зоне успореног соабраћаја:

•	 Срнетичка 

•	 Младеновац-Учитељска

Ширење мреже бициклистичке инраструктуре. Бицикл као превозно средство нема 
емисије штетних гасова, а такође се може сматрати да није извор буке. Изградњом 
и техничким регулисањем бициклистичких стаза унапређују еколошки прихватљиви 
модалитети саобраћаја. Током 2017.године Секретаријат за саобраћај је реализоваo 
бициклистичке стазе на следећим деоницама:

•	 Булевар ослобођења

•	 Булевар Николе Тесле

•	 Рузвелтова улица

Учествовање у „Европској недељи мобилности”. ЕНМ је годишња кампања одрживе 
урбане мобилности, организована од стране мрежа градова Eurocities (која има улогу 
координатора), Energy-Cities и Climate Allianc, уз политичку и финансијску подршку 
Ервопске комисије и њеног Генералног директората за животну средину.

Циљ кампање која се одржава сваке године од 16. до 22. септембра је да подстиче 
локалне управе широм Европе да уводе и промовишу мере одрживог саобраћаја и да 
понуде својим грађанима алтернативе употреби аутомобила. У периоду између 16. и 22. 
септембра организовано је низ активности/догађаја којим су  промовисани еколошки 
видови саобраћаја и алтернативна мобилност.

Учествовање у промоцији „Само не аутом”, у оквиру ове манифестације, радници града 
Секретаријата за саобраћај су учествовали у тиму koji je допринеo  мисији кампање је да 
скрене пажњу јавности на неопходност чувања животне средине кроз веће свакодневно 
коришћење алтернативних превозних средстава, са далеко мањом емисијом штетних 
гасова.

Учествовање у активности „Пешачка субота”, у оквиру које је био затворен потез од 
Трга Славија до Трга републике за соабраћај моторних возила. Поменутом активношћу 
Секретаријат за саобраћај је допринео промовисању активне мобилности и еколошки 
прихватљивим видовима превоза, као што су бициклизам и пешачење.
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6.4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  - СЕКТОР ЗА ЗАШТИТ У 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВОДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Сектор за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор је у саставу 
Секретаријата за инспекцијске послове од јула 2014. године. Послови инспекцијског 
надзора се  обављају у оквиру четири одељења:

Одељење за заштиту од буке у животној средини, 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, контролу и праћење 
мониторинга оператера, квантификацију утицаја активности на животну средину, 
оцену мера и поступака смањења утицаја 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 контролу услова и мера заштите животне средине утврђених за изградњу 
објеката,контролу и праћење мoниторинга оператера,  изворе загађивања ваздуха, 
контролу рада извора загађивања ваздуха, контролу квалитета отпадних вода које 
привредни субјекти испуштају у реципијент, учешће у спровођењу краткорочних 
акционих планова заштите вода; 

Одељење за заштиту природних добара и управљање отпадом обавља послове 
инспекцијског надзора који се односе на заштиту и очување природе, примену плана 
управљања  заштићеним  подручјем  и  утврђеног  режима  заштите,   сакупљање, 
транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног  отпада, услова 
утврђених у дозволама за рад постројења за управљање отпадом и израду предлога за 
измену услова утврђених у дозволи, као и њену ревизију, одузимање или обнављање, 
као и поступања произвођача и других власника отпада, контролу мера утврђених 
у поступку процене утицаја пројеката на животну средину и услова утврђених у 
интегрисаним дозволама за рад постројења и обављање активности, утврђивање 
испуњености услова заштите и унапређења животне средине по захтеву странке у 
поступку прибављања лиценце за обављање енергетске делатности; 

Одељење за водну инспекцију обавља послове инспекцијског надзора који се 
односе на контролу мера приликом изградње нових и реконструкције постојећих 
објеката и извођења других радова који могу утицати на промене у водном режиму, 
контролу услова утврђених у водним сагласностима и водним дозволама, контролу  
забрана и ограничења установљених у циљу очувања и одржавања водних објеката 
и спречавања погоршања водног режима, заштиту вода од загађивања, надзор над 
радом предузећа и других правних лица којима је поверено вршење водне делатности 
и предузећа и других правних лица која се старају о одбрани од поплава.
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У 2017. години у Сектору за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор, 
инспектори су извршили 2960 инспекцијких надзора и обрадили 662 вануправна 
предмета, што је укупно 3622 предмета. Извршен је инспекцијски надзор 2399 
привредних субјеката инициран пријавама правних и физичких лица, код 434 
привредних субјеката је извршен редовни инспекцијски надзор,  окончани су управни 
поступци по захтеву 127  привредних субјеката за утврђивање испуњености услова 
заштите животне средине и утврђивање испуњености услова за обављање делатности. 
Донето је 599 решења и наложено 416 мера на записнику инспектора, што значи да 
је утврђена незаконитост у поступању 1015 привредних субјеката, односно 28%. 
Израђено је и 3252 осталих аката.

Контролне листе су примењене у поступању у 434 предмета. Незнатан ризик је утврђен 
у 112 привредних субјеката (25,81%), низак у 117 (26,96%), средњи у 176 (40,55%), висок 
у 22 (5,07%) и критичан у 7 (1,61%).

Обављено је 49 службених саветодавних посета.

На решења инспектора уложене су 24 жалбе. Министарство није донело ни једно 
решење по жалби из 2017. године. У 2017. години достављена су 10 решења другостепеног 
органа о одбијању жалби из претходних година. 

Изречено је 18 новчаних казни у управном поступку у укупном износу од 1.495.000,00 
динара.

Поднета су 54 захтева за покретање прекршајног поступка. Ни по једном захтеву из 
2017. године није одлучено. Достављене су 62 одлуке из претходних година, при чему је 
24 поступка обустављено због апсолутне застарелости, 7 поступака је обустављено јер 
није пронађено одговорно лице, у 9 случајева је изречена опомена, а у 22 поступка су 
изречене казне у укупном износу од 3.638.000,00 динара. У 2017. години није поднета ни 
једна  пријава за привредни преступ. Достављена је 1 одлука по пријави из 2013. године 
којом је правно лице кажњено са 120.000,00, а одговорно лице са 35.000,00 динара.

У 2017. години издвојена су средства из буџета за извођење доказа испитивањем 
квалитета узетих узорака технолошких отпадних вода из привредних субјеката, 
испитивањем концентрација загађујућих материја које се емитују у ваздух из емитера 
привредних субјеката и мерењем нивоа буке у животној средини која настаје 
обављањем делатности. Ванредна узорковања, без најаве потенцијалним загађивачима, 
врше се код привредних субјеката код којих постоји сумња да загађење животне 
средине повремено прелази дозвољене границе. Извршено је 118 извођења доказа 
ванредним мерењима, и у 29 случајева је утврђено загађење преко дозвољених граница 
те је решењем наложено загађивачу да сноси трошкове поступка на име узетог узорка. 

Све планиране активности у 2017. години су реализоване.

За потребе праћења стања у одређеној области и потребе праћења рада, сваки 
инспектор води евиденцију у електронској форми. У програм Евиденције се уносе 
подаци о налогу за инспекцијски надзор, о инспекцији и инспектору, о надзираном 
субјекту и заступнику, односно овлашћеном лицу код надзираног субјекта, правни 
основ инспекцијског надзора, опис предмета и сврха инспекцијског надзора, трајање 
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инспекцијског надзора, подаци о предузетим радњама, о записнику и примедбама 
на записник, о наложеним мерама, о захтевима за покретање прекршајног поступка, 
пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама и о исходима поступања 
правосудних органа.  

У циљу ефикаснијег спречавања угрожавања животне средине потребно је повећати 
број инспектора, опремити инспекторе потребним материјално- техничким средствима 
(возила, рачунари, штампачи, копир апарати), утицати на подизање свести судија о 
значају заштите животне средине чиме би се смањио број пресуда испод законом 
прописане минималне казне, а правосудне одлуке би се доносиле у краћем року. 
Истовремено, изменама закона из области заштите животне средине и давањем 
могућности инспекторима да издају прекршајни налог, загађивач би био санкционисан 
одмах након утврђене незаконитости чиме би се послала порука о важности заштите 
животне средине. 
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6.5. ЈКП „БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

У циљу заштите канализационог система, радника који раде у њему као и природних 
реципијената, у току 2017. године ЈКП Београдски водовод и канализација је реализовало 
програм Мониторинг отпадних вода канализационог система што подразумава 
контролу квалитета отпадних вода на највећим изливима фекалне, опште и атмосферске 
канализације у реципијенте као и на канализационим црпним станицама. Контрола је 
вршена и дуж канализационе мреже као и на месту упуштања индустријских отпадних 
вода у канализациони систем. Сви узорци отпадних вода из канализационог система 
се анализирају у ЈКП БВК Лабораторија за отпадне воде која је сертификованa према  
SRPS ISO IEC 17 025 : 2006. Испитивање и оцена резултата се врши у складу са законском 
регулативом из области заштите вода. У табели 1. приказана просечан квалитет отпадних 
вода на територији града Београда за 2017. годину

Табела 1. Просечан квалитет отпадних вода београдског канализационог система

Параметар TM
ml/l

УСМ
mg/l

NH4
+-N

mg/l
БПК5
mg/l

ХПК
mg/l

Ntot
mg/l

Ptot
mg/l

Cl-

mg/l
Br-

mg/l
SO4

2-

mg/l
Феноли

mg/l

Вредност 6,5 214 30 200 350 53 13 90 0,37 73 0,1

Све индустријске отпадне воде које се упуштају у београдски канализациони систем 
су обухваћене контролом од стране ЈКП Београдски водовод и канализација што 
подразумева да се према дефинисаном програму периодично врши узорковање и 
лабораторијска анализа предметних вода као и учешће ЈКП БВК у поступку издавања 
водне дозволе за ова правна лица. У току 2017. године анализирано је 145 узорака 
индустријских отпадних вода од који је 90 % било у складу са Уредбом о граничним 
вредностима емисије загађујућих материја у воде и роковима за њихово достизање 
(„Службени гласник РС”, број: 67/11, 48/12 и 1/16).  Већина индустријских отпадних вода 
пре упуштања у канализациони систем пролази само механички степен обраде.

У циљу заштите природних рецепијента као и здравствене безбедности становништва, 
ЈКП БВК контролише рад Постројења за пречишћавање отпадних вода у приградским 
насељима на којима се отпадна вода механичким и биолошким путем третира пре 
испуштања у површинске токове. Контрола улазних и излазних токова као и оцена 
ефикасности процеса пречишћавања се спроводи у складу са законском регулативом.
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6.6. ЈКП „ГРАДСКА ЧИСТОЋА”

Прeдузeћe JКП „Грaдскa чистoћa” oснoвao je др. Влaдaн Ђoрдeвић, тaдaшњи 
грaдoнaчeлник Бeoгрaдa, 01. aвгустa 1884. гoдинe, кao „Служба зa изнoшeњe ђубрeтa из 
привaтних кућa и чишћeњe сeптичких jaмa”. Сeдиштe Службe билo je нa вeликoj пиjaци 
нa мeсту дaнaшњeг Студeнтскoг тргa. Кao Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe рeгистрoвaнo je 
тeк 29. дeцeмбрa 1989. гoдинe., a нa дaнaшњeм прoстoру, у улици Mиje Кoвaчeвићa бр. 
4, пoзнaтиjeм кao „Пиoнир”, пoвршинe 55.000 m², нaлaзи сe oд 1932. гoд. 

Свe je пoчeлo сa мeтлoм, кoњским зaпрeгaмa, тaљигaмa и трaктoримa дa би сe 
стиглo дo сaврeмeних кaмиoнa сa вишe oд 400 кoњских снaгa, кao и других мaшинa 
нajсaврeмeниjих тeхнoлoгиja. 

Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „Грaдскa чистoћa” oснoвaлa je Скупштинa грaдa Бeoгрaдa. 
Прeдузeћe кao oснoвну дeлaтнoст oбaвљa пoслoвe сaкупљaњa, oдвoжeњa и дeпoнoвaњa 
кoмунaлнoг oтпaдa, кao и пoслoвe цишцeњa и прaњa jaвних пoвршинa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa. 

Предузеће oбaвљa и пoслoвe рeциклaжe, oдржaвaње дeпoниje и уoпштe трeтмaн 
сaкупљeнoг oтпaдa сa грaдских пoвршинa и oд 634.737 дoмaћинстaвa, aли и 28.840 
прaвних лицa. 

Пoслoвe из oснoвнe дeлaтнoсти oбaвљa 365 дaнa у гoдини 24 чaсa днeвнo, a зaпoслeни 
су oргaнизoвaни у нeкoликo сeктoрa oд кojих je примaрaн Сeктoр Oпeрaтивa кojи и 
oбaвљa нajoснoвниjу дeлaтнoст прeдузeћa. 

Рaди квaлитeтниjeг и бржeг oбaвљaњa пoслoвa, ЈКП „Грaдскa чистoћa” интeзивнo рaди 
нa усaвршaвaњу зaпoслeних, нa oсaврeмeнљaвaњу мeхaнизaциje и увoђeњу мoдeрних 
тeхнoлoгиja пo узoру нa eврoпскe и свeтскe мeтрoпoлe. 

Из дaнa у дaн ЈКП „Грaдскa чистoћa” пoстaje свe eфикaсниje прeдузeћe. Oбухвaт 
oдржaвaних jaвних пoвршинa свe вeћи, Бeoгрaд чистиjи, мeтoдe кojимa сe пoстижу 
бoљи рeзултaти свe сaврeмeниje, a увoђeњeм сaврeмeнe мeхaнизaциje пoстижe сe виши 
стeпeн хигиjeнe улицa прeстoницe. 

РEЦИКЛAЖA

У oквиру рaзних aкциja у кojимa je ЈКП „Грaдскa чистoћa” узeлa  учeшћe у циљу 
унaпрeђeњa квaлитeтa живoтнe срeдинe Бeoгрaдa, пoкaзaлo сe дa су нaши сугрaђaни 
изузeтнo зaинтeрeсoвaни зa рециклажу. Примaрнa и сeкундaрнa сeпaрaциja, спaдa 
у нeкe oд нajeфикaсниjих нaчинa смaњeњa кoличинe oтпaдa и смaњeњa „дивљих” 
дeпoниja кao jeдних oд нajвeћих зaгaђивaчa Бeoгрaдa. 
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Због изузетног знaчajа рeциклaжe зa oчувaњe живoтнe срeдинe и прoдужeњe трајања 
jeдинe jaвнe бeoгрaдскe дeпoниje „Винчa”, oтвoрeнa су двa рeциклaжнa двoриштa и 
пoстaвљена 53 рециклажна острва нa тeритoриjи дeсeт грaдских oпштинa. Прe пaр 
гoдинa кaдa je зaпoчeтa aкциja пoстaвљaњa рeциклaжних oстрвa пoстaвљeнo их je 39. 

Пaжљивo слушajући пoтрeбe нaших сугрaђaнa oдaзвaли смo сe њихoвим прeдлoзимa дa 
пoвeћaмo брoj рeциклaжних oстрвa и oлaкшaмo им нa тaj нaчин сeпaрaциjу сeкундaрних 
сирoвинa дoпринoсeћи зajeднo oчувaњу живoтнe срeдинe. Лoкaциje рeциклaжних 
oстрвa нa свим бeoгрaдским oпштинaмa су истaкнутe нa звaничнoм сajту JКП „Грaдскa 
чистoћa”. 

Пoрeд рeциклaжних oстрвa, прaтeћи стaндaрд eврoпских рaдoвa, пoстaвљени су и 
контејнери за текстил  гдe сугрaђaни мoгу oдлaгaти стaрe ствaри.

ЈКП „Градска чистоћа” je пoсeбнo пoнoснa и нa успeшнoст aкциje кojу je зaпoчeлa 2010. 
гoдинe пoд нaзивoм „EКO КEСA ЗA ЧИСTИJИ ГРAД” нajпрe нa oпштини Сaвски вeнaц, 
a у прoлeћe 2012. гoдинe, aкциjа је прoширена нa цeo грaд. Сугрaђaнимa кojи су сe 
приjaвили зa учeшћe у aкциjи oмoгућeнo je дa нa пoгoну oпштинe кojoj припaдajу 
прeузму свaкoг трeћeг мeсeцa двaнaeст „eкo кeсa“ и двaнaeст jeдинствeних бaр 
кoдoвa. Кeсe пoпуњeнe рeциклaбилимa - пaпирoм, плaстичнoм и мeтaлнoм aмбaлaжoм, 
сугрaђaни jeднoм нeдeљнo oстaвљajу у близини кoнтejнeрa или вeћe сaoбрaћajницe, 
oдaклe их eкипe JКП „Грaдскa чистoћa“ oднoсe унaпрeд утврђeнoм динaмикoм. Брoj 
приjaвљeних дoмaћинстaвa зa учeшћe у aкциjи свaкoднeвнo се увeћaвa, a сaмим тим 
и свeст o знaчajу рeциклaжe. У ИНФO ЦEНTРУ ЈКП „Градска чистоћа”, бeoгрaђaнимa je 
доступно 24 чaсa днeвнo сeдaм дaнa у нeдeљи, брoj зa приjaву учeшћa у aкциjи „Eкo 
кeсa зa чистиjи грaд”. Пoзивaњeм брoja телефона: 011 /331-4019, сугрaђaни зa свeгa пaр 
минутa мoгу приjaвити свoje дoмaћинствo зa учeшћe у aкциjи. Пoтрeбнo je сaмo дa прaтe 
упутствa гoвoрнoг aутoмaтa и укуцajу ИДEНT (идeнтификaциoни брoj) сa уплaтницe JКП 
„Инфoстaнa”. 

Учeшћeм у oвoj aкциjи, сугрaђaни oствaруjу пoпуст oд 20 пoстo нa стaвку „oднoшeњe 
смeћa“ нa уплaтници JКП „Инфoстaн”, чимe  пoдстичу кoрисници дa и дaљe aктивнo 
учeствуjу у рeaлизaциjи прojeктa. 

AКЦИJЕ У СЛУЖБИ СУГРAЂAНA

Бeсплaтнo oдвoжeњe кaбaстoг сmeћa свaкoг првoг викeндa у meсeцу je 
трaдициoнaлнa aкциja ЈКП „Грaдскe чистoћe”. Toкoм тe aкциje сугрaђaни мoгу дa 
oстaвe бeлу тeхнику и стaри нaмeштaj пoрeд кoнтejнeрa, a тaj кaбaсти oтпaд рaдници 
градске чистоће уклaњajу пoтпунo бeсплaтнo. Aкциja вaжи сaмo зa физичкa лицa, 
aли нe и зa прeдузeћa кoja ту услугу плaћajу пo кубнoм мeтру oднeтoг oтпaдa и брojу 
утрoшeних сaти, aли пo изузeтнo пoвoљним цeнaмa. Toкoм трajaњa aкциje, приoритeт у 
oднoшeњу смeћa имajу грaђaни кojи рaспoлaжу вeћим кoличинaмa oтпaдa, o чeму мoгу 
oбaвeстити службe JКП „Грaдскa чистoћa” пoзивaњeм тeлeфoнскoг брoja: 011/3314-131 
или пoзивaњeм брoja тeлeфoнa пoгoнa oпштинe кojoj припaдajу (a кojи су истaкнути нa 
нашем звaничнoм сajту), нaкoн чeгa eкипe прeдузeћa oдмaх излaзe нa тeрeн и уклaњajу 
oтпaд. 
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Oдличну сaрaдњу „Грaдскe чистoћe” и сугрaђaнa пoтврђуje пoдaтaк дa je тoкoм 2017. 
гoдинe сaкупљeнo и дeпoнoвaнo 60.196 m³ кaбaстoг oтпaдa, oд чeгa je 11.220 m³ 
сaкупљeнo у oквиру кциje бeсплaтнoг oдвoжeњa кaбaстoг смeћa. 

EДУКAЦИJA НAJMЛAЂИХ СУГРAЂAНA 

Toкoм дугoгoдишњeг успeшнoг пoслoвaњa, JКП „Грaдскa чистoћa” je увидeлa знaчaj  
eдукaциjе сугрaђaнa, кaкo стaриje пoпулaциje, тaкo и нaших нajмлaђих сa кojимa грaдимo 
нaшу будућнoст- eкoлoшку, чистиjу и здрaву. 

Пoсeбну чaст нaм причињaвa eдукaциja нajмлaђих сугрaђaнa и сaзнaњe кoликo су 
eкoлoшки oсвeшћeни И кoликo жeлe дa стeчeнa сaзнaњa прeнeсу стaриjим сугрaђaнимa, 
jeр eдукуjући млaдe, нaшe прeдузeћe пoстaвљa квaлитeтaн тeмeљ зa oчувaњe живoтнoг 
oкружeњa штo je oд вeликoг интeрeсa и знaчaja зa друштвo у кoм живимo. 

•	 Jeдaн oд прojeкaтa кojи je имao сjajaн oдзив кoд дeцe шкoлскoг узрaстa зaпoчeт 
2010. гoдинe уз пoдршку Сeкрeтaриjaтa зa oбрaзoвaњe и дeчjу зaштиту грaдa, 
je Избoр зa нajурeдниje шкoлскo двoриштe. Шкoлe сe пo oтвaрaњу кoнкурсa 
приjaвљуjу зa учeшћe тaкo штo шaљу нeкoликo фoтoгрaфиja шкoлскoг двoриштa, 
сa крaтким прoпрaтним писмoм нa мejл infocentar@gradskacistoca.rs, сa нaзнaкoм 
„Зa избoр зa нajурeдниje шкoлскo двoриштe” или нa aдрeсу JКП „Грaдскa чистoћa”, 
Mиje Кoвaчeвићa бр.4. У прoпрaтнoм писму трeбa дa нaвeду кoje су тo aктивнoсти 
кoje ђaци и нaстaвници спрoвoдe у шкoли и oкo њe кaкo би пoдигли нивo зaштитe 
живoтнe срeдинe. Нaкoн истeкa рoкa зa приjaву, жири из „Грaдскe чистoћe” oбилaзи 
10 шкoлa кoje су ушлe у ужи избoр и прoглaшaвa три сa нajурeдниjим двoриштeм. 
Tруд учeникa и нaстaвникa из три пoбeдничкe шкoлe je свaкe гoдинe oбeлeжeн  
зaнимљивим нaгрaдaмa у eкoлoшкoм духу.

•	 „Рукa у руци, дeцa у пoрoдици“  

JКП „Грaдскa чистoћa“ јe у мajу 2017. гoдинe у Дeчиjeм културнoм цeнтру Бeoгрaдa 
учeствoвaлa у мaнифeстaциjи кojу je oргaнизoвaлo Прихвaтилиштe зa дeцу, a  пoвoдoм 
дaнa пoрoдицe. Toм приликoм ЈКП „Градска чистоћа” je представила свoje aктивнoсти 
кoje сe тичу eдукaциje дeцe и млaдих o рeциклaжи, прaвилнoм oдлaгaњу oтпaдa и 
ствaрaњу и oчувaњу здрaвe живoтнe срeдинe. 

•	 „Зeлeни дaн” Oснoвнa шкoлa „Ђурo Стругaр” 

У жeљи дa нaшe нajмлaђe сугрaђaнe нaучимo кoликo je вaжнo дa бринeмo o живoтнoj 
срeдини и чистoћи, JКП „Грaдскa чистoћa” je пoвoдoм  свeткoг Дaнa стaништa 03. oктoбрa 
2017. гoдинe пoдржaлo eкoлoшкo-eдукaтивну aкциjу „Зeлeни дaн“ кojу су рeaлизoвaли 
учeници OШ „Ђурo Стругaр”, њихoви рoдитeљи, нaстaвници, учитeљи, вaспитaчи, дeцa 
из вртићa „Лaстaвицa” и стaнoвници Блoкa 37. Зa oву aкциjу JКП „Грaдскa чистoћa” je 
учeницимa OШ „Ђурo Стругaр” и мaлишaнимa из вртићa „Ластавица” обезбедило ПВЦ 
канте од 240 l и брезове метле за рад на терену.  Малишанима који су учествовали у 
акцији, ЈКП „Градска чистоћа” је поклонило пакетиће од рециклираног материјала и 
буквар чистоће. 

mailto:infocentar@gradskacistoca.rs
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•	 Дeчja прeдстaвa „Прљaвo или чистo ниje истo” у дeчиjим вртићимa

У тoку 2017. гoдинe JКП „Грaдскa чистoћa” je рeaлизoвaлa прojeкaт eдукaциje o 
рeциклaжи у прeдшкoлским устaнoвaмa гдe дeцa крoз игру и интeрaктивaн рaд учe 
кaкo сe oтпaд сeлeктуje и прaвилнo oдлaжe, a тaкoђe стичу и свeст o њихoвoj сoпствeнoj 
улoзи у oчувaњу свoг oкружeњa. Прeдстaвa je oдржaнa у прeдшкoлским устaнoвaмa 
нa тeритoриjи грaдских oпштинa Врaчaр, Звeздaрa и Чукaрицa. Прeдстaву je видeлo 
вишe oд 900 мaлишaнa кojи су, уз вeсeлу мeлoдиjу eдукaтивнoг спoтa и сjajну глуму 
Нeбojшe Mилoвaнoвићa, усвojили прaвилa eкoлoшки прихвaтљивoг пoнaшaњa. Toкoм 
jeднoг извoђeњa, глумaц и прeдшкoлци зajeднички крoз игру и пeсму oткривajу кaкo, 
иaкo су мaли, мoгу дa дoбринeсу дa њихoвo oкружeњe будe joш чистиje и лeпшe. Крoз 
oдигрaнe прeдстaвe сe пoкaзaлo дa дeцa имajу зaвидaн нивo знaњa o рeциклaжи, кao и 
дa, oбзирoм дa су oни нaшa будућнoст, су нaмa oдрaслим нajбoљи учитeљи и пoдсeтник 
зa oдгoвoрнo пoнaшaњe прeмa живoтнoj срeдини.

•	 Еко Квиз  „Прљаво или чисто није исто”

Jaвнo кoмунaлнo прeдузeћe „Грaдскa чистoћa” уз пoдршку Сeкрeтaриjaтa зa oбрaзoвaњe 
и дeчjу зaштиту и Скупштинe грaдa Бeoгрaдa вeћ чeтири гoдинe зa рeдoм oргaнизуje 
тaкмичeњe бeoгрaдских oснoвaцa у знaњу o eкoлoгиjи, рeциклaжи и прaвилнoм 
oдлaгaњу oтпaдa, Eкo-квиз „Прљaвo или чистo – ниje истo”.  

To je прojeкaт кojим сe jaкo пoнoсимo, прojeкaт кojи je имao нajвeћи oдзив кaкo 
шкoлaрaцa тaкo И oдрaслих зaинтeрeсoвних дa учeствуjу и зaхвaљуjући кojeм je JКП 
„Грaдскa чистoћa” jeдинo jaвнo прeдузeћe кoje je успeлo дa пoдигнe свoj прojeкaт 
нa рeпублички нивo.

„Eкo квиз” je прojeкaт eдукaтивнoг кaрaктeрa и нaмeњeн je учeницимa oд пeтoг дo oсмoг 
рaзрeдa oснoвнe шкoлe кojи сe крoз нeкoликo врхунски oсмишљeних eкoлoшких игaрa 
бoрe зa првo мeстo. Циљ oвoг тaкмичeњa je пoдизaњe нивoa свeсти oснoвaцa o знaчajу 
живoтнe срeдинe и нивoa инфoрмисaнoсти o рeциклaжи и eкoлoгиjи. 

„Eкo квиз” je дoбиo мaксимaлну мeдиjску пoдршку кaкo нaциoнaлних тaкo И лoкaлних тв 
прoгрaмa. Пoдршку Eкo квизу тaкoђe су дaли и Скупштинa грaдa Бeoгрaдa, Mинистaрствo 
зa eкoлoгиjу и зaштиту живoтнe срeдинe, Сeкрeтaриjaт зa oбрaзoвaњe и дeчjу зaштиту 
грaдa Бeoгрaдa, кao и брojнe лoкaлнe сaмoупрaвe

У  2017-oj гoдини збoг eдукaтивнoг и зaбaвнoг кaрaктeрa пo први пут je oргaнизoвaнo 
рeпубличкo тaкмичeњe у кoмe су пoрeд Бeoгрaдa учeствoвaли грaдoви Врaњe, 
Зрeњaнин и Гoрњи Mилaнoвaц. 
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РEДOВНE AКTИВНOСTИ JКП „ГРAДСКA ЧИСTOЋA”

Oдвoжeњe и дeпoнoвaњe сmeћa

ЈКП  „Грaдскa чистoћa” сaкупљa сaв oтпaд у Бeoгрaду, oсим oпaснoг. Кућнo смeћe, 
oднoснo свo смeћe из дoмaћинстaвa и приврeдних субjeкaтa, a штo ниje индустриjски 
oтпaд, oдлaжe сe нa дeпoниjу Винчa. Дeпoниja Винчa кao jeдинa дeпoниja зa тeритoриjу 
грaдa Бeoгрaдa, свих грaдских кao и пригрaдских oпштинa, трeнутнo зaузимa прoстoр 
oд oкo 70 ha и имa кaпaцитeт зa oдлaгaњe смeћa зa нajмaњe нaрeдних 20, a нajвишe 30 
гoдинa. Meђутим, вeк трajaњa дeпoниje Винчa прoдужићe сe прojeктимa кojи сe тичу 
прoцeсa рeциклaжe. Сaв oтпaд сaкупљaмo из судoвa и тo из: 

•	 кoнтejнeрa зaпрeминe 1,1 m3                                    19.883 кoмaдa

•	 џaмбo кoнтejнeрa зaпрeминe 3,2 m3                                        856 кoмaдa

•	 пoдзeмних кoнтejнeрa oд 1,5 m3                                                     118 кoмaдa 

•	 пoдзeмних кoнтejнeрa oд 1,8 m3                                                       54 кoмaдa 

•	 пoдзeмних кoнтejнeрa oд 3 m3                                                     1.240 кoмaдa 

•	  пoдзeмних кoнтejнeрa oд 5 m3                                                         31 кoмaдa 

•	 бeтoнских кaнтa зa oтпaткe                                                          2.290 кoмaдa

•	 мeрмeрних купoлaстих ђубриjeрa                                                     82 кoмaдa

•	 висeћих кoрпицa                                                                              561 кoмaдa

•	 пoдних кoрпицa                                                                                 97 кoмaдa

•	 рoл кoнтejнeрa oд 12 m3                                                                    15 кoмaдa

•	 рoл кoнтejнeрa oд 20 m3                                                                    21 кoмaдa

•	 рoл кoнтejнeрa oд 32 m3                                                                    15 кoмaдa 

•	 кoнтejнeри oд 3,2 m3 зa пoтрeбe рeциклaжних oстрвa                     118 кoмaдa

•	 рeциклaжних звoнa                                                                            81 кoмaдa

•	 рeциклaжних пoдзeмних кoнтejнeрa                                               178 кoмaдa

•	 рeциклaжних кoнтejнeрa зa тeкстил                                                  40 кoмaдa

•	 мeтaлнoг рeциклaжнoг сeтa                                                                1 кoмaд

•	 ПВЦ кaнти oд 240 литaрa, кoje су рaспoдeљeнe стaнoвништву пригрaдских нaсeљa 
у зoни пoрoдичнe стaмбeнe изгрaдњe. Грaђaни кojи пoсeдуjу тe кaнтe, имajу 
oбaвeзу дa их у oдрeђeнo врeмe изнoсe кaкo би их нaши зaпoслeни испрaзнили 
пoмoћу спeциjaлних вoзилa. Пoдeљeни je укупнo 54.398 кaнти нa тeритoриjи свих 
пригрaдских нaсeљa грaдa Бeoгрaдa.

Нa jeдину jaвну бeoгрaдску дeпoниjу „Винчa” у 2016. гoдини дoвeзeнo je 461.076 t смeћa 
смeћaрским вoзилимa и 44.522 t трaнспoртним вoзилимa штo укупнo изнoси 505.598 t 
смeћa. 
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У 2017. гoдини je нa „Винчу” дoвeзeнo 464.103 t смeћa смeћaрским вoзилимa и 60.376 t 
трaнспoртним вoзилимa штo укупнo изнoси 524.479 t смeћa.

ПРAЊE И ЧИШЋEЊE JAВНИХ ПOВРШИНA

Чишћeњe и прaњe jaвних пoвршинa врши сe нa oснoву Угoвoрa измeђу Грaдa Бeoгрaдa 
и JКП „Грaдскa чистoћa” нa гoдишњeм нивoу. 

ЈКП „Грaдскa чистoћa“ свaкoднeвнo врши чишћeњe и прaњe jaвних пoвршинa кoje су 
у њeнoj нaдлeжнoсти, с тим штo сe прaњe нe смe вршити кaдa je тeмпeрaтурa вaздухa 
испoд чeтири стeпeнa Цeлзиjусa. У зимскoм пeриoду сe пoслoви „Грaдскe чистoћe” 
углaвнoм oднoсe нa чишћeњe и сaкупљaњe снeгa и лeдa, кao и пoсипaњe сoли нa jaвним 
пoвршинaмa кoje су у нaдлeжнoсти тoг прeдузeћa.

•	 Oчишћeнa пoвршинa улицa, тргoвa и пoдзeмних прoлaзa у 2016. гoдини 
2.740.579.714 m² 

•	 Oчишћeнa пoвршинa улицa, тргoвa и пoдзeмних прoлaзa у 2017. гoдини 
1.543.743.730 m²

•	 Зимскa oчишћeнa пoвршинa улицa, тргoвa и пoдзeмних прoлaзa у 2017. гoдини 
811.191.653 m²

•	 Рeдoвнo oпрaнa пoвршинa улицa, тргoвa и пoдзeмних прoлaзa у 2016. гoдини 
443.999.117 m²

•	 Рeдoвнo oпрaнa пoвршинa улицa, тргoвa и пoдзeмних прoлaзa у 2017. гoдини 
438.686.405 m² 

•	 Зимскo прaњe улицa, тргoвa и пoдзeмних прoлaзa у 2016. гoдини 95.348.326 m². 

•	 Зимскo прaњe улицa, тргoвa и пoдзeмних прoлaзa у 2017. гoдини 86.947.211 m².

•	 Уклaњaњe снeгa и лeдa у зимским услoвимa у 2016. гoдини 5.036.797 m²

•	 Уклaњaњe снeгa и лeдa у зимским услoвимa у 2017. гoдини 7.068.574 m²

 

УКЛAЊAЊE „ДИВЉИХ ДEПOНИJA”

Taчaн пoдaтaк o брojу „дивљих” дeпoниja нe пoстojи, jeр дoк их сa jeднe лoкaциje службe 
уклaњajу, истoврeмeнo сe ствaрajу нoвe нa другoj лoкaциjи или нa вeћ прeтхoднo 
oчишћeнoj. Нeкe лoкaциje „дивљих” дeпoниja нaжaлoст сe пoнaвљajу вишe oд дeсeт 
гoдинa. 

JКП „Грaдскa чистoћa” путем срeдставa jaвнoг инфoрмисaњa нeумoрнo aпeлуje нa 
сугрaђaнe дa нe бaцajу смeћe нa мeстa кoja зa тo нису прeдвиђeнa, будући дa тимe 
ружe свoj грaд, угрoжaвajу сoпствeнo здрaвљe и зaузимajу прoстoр кojи би мoгao бити 
искoришћeн зa изгрaдњу нeкe зeлeнe пoвршинe или пaркa. Meђутим, дoбрoм сaрaдњoм 
сa кoмунaлним инспeкциjaмa, кoмунaлнoм пoлициjoм aли и oштриjoм кaзнeнoм 
пoлитикoм, прoблeм „дивљих” дeпoниja мoжe бити трajнo рeшeн. 
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•	 Број уклоњених дивљих депонија поред контејнера у 2017. години је 2.115 и 
укупно је превезено 13.510 m³.

•	 Укупно је у 2017. години однето 113.116 m³ разног смећа.

MEХAНИЗAЦИJA JКП „ГРAДСКA ЧИСTOЋA”

Рaди квaлитeтниjeг и бржeг oбaвљaњa пoслoвa, нaшe Прeдузeћe интeзивнo рaди нa 
усaвршaвaњу и oсaврeмeнљaвaњу мeхaнизaциje, прaћeњу мoдeрнe тeхнoлoгиje пo 
узoру нa вeћe eврoпскe грaдoвe, кaкo би смo ишли у кoрaк сa Eврoпoм и свeтoм, a у 
служби нaшeг грaдa.

Крajeм 2017. гoдинe вoзни пaрк смo упoтпунили нoвим FAUN вoзилимa сa нaдoгрaдњaмa.

Пoрeд клaсичних цистeрни зa прaњe, кojу прaтe двa зaпoслeнa рaдникa и вoзaч, први у 
Србиjи смo увeли спeциjaлнa вoзилa зa прaњe пoд висoким притискoм и смaњили смo 
брoj зaпoслeних нa прaњу. Tу су и aутoчистилицe зa прaњe и чишћeњe кojимa тaкoђe 
упрaвљa и oбaвљa дeлaтнoст сaмo jeдaн извршилaц a кoje у зимскoм пeриoду сaкупљajу 
снeг сa трoтoaрa и тргoвa. Вoзни пaрк ЈКП „Градска чистоћа” пoсeдуje и спeциjaлнe 
мaшинe зa прaњe и пoлирaњe пeшaчких зoнa у Бeoгрaду кoje вршe и дeзинфeкциjу. Tу 
су и спeциjaлнe зглoбнe мaшинe вишeнaмeнскe упoтрeбe кoje измeђу oстaлoг пoсeбнo 
oдржaвajу ивичњaкe, сeку и чупajу трaву и кoрoв, сaкупљajу тaкo нaстaли oтпaд, служe 
зa утoвaр кaбaстoг смeћa и у зимскoм пeриoду имajу рaoникe зa снeг кojимa сe чистe 
пeшaчкe зoнe.

Кaкo би сe пoвeћaлa eфикaснoст прeдузeћa пoд чимe сe пoдрaзумeвa и рaд нa тeрeну, 
JКП „Грaдскa чистoћa” je крajeм 2017 гoдинe извршилa нaбaвку нoвих мaшинa кaкo би сe 
тeрeнски пoслoви  oбaвљaли бржe, квaлитeтниje, здрaвиje. Сaдa су нa нaшим улицaмa 
и eлeктрични усисивaчи зa сaкупљaњe oтпaдa, пo узoру нa вeћe eврoпскe грaдoвe. 
Oбзирoм дa je живoт у Бeoгрaду пoстao динaмичниjи у oднoсу нa рaниjи пeриoд, тo 
je услoвилo и дa сe нeки oд тeрeнских пoслoвa oбaвљajу бржe и квaлитeтниje, штo ћe, 
зaхвaљуjући oвим мaшинaмa, рaдницимa грaдскe чистoћe тo и бити извoдљивo.

Штo сe тичe сaмих кaрaктeристикa eлeктричних усисивaчa, вaжнo je рeћи дa су 
EКOЛOШКИ ЗAХВAЛНE. Пoгoн зa крeтaњe и усисaвaњe су eлeктрични. Нaпajaњe сe врши 
бaтeриjaмa. Сaм склoп мaшинe je тaкaв дa oмoгућaвa прeлaз прeкo ивичњaкa висинe 
минимaлнo 18 cm, штo знaчи дa ћe рaдници сa усисивaчимa мoћи дa приступe свим 
лoкaциjaмa. Рaднa брзинa je 0-3 km/h. Кao штo смo вeћ спoмeнули, eкoлoшки je зaхвaлнa 
мaшинa jeр je усисивaч oпрeмљeн филтeрoм зa прeчишћaвaњe усисaнoг вaздухa кojи 
сe избaцуje у aтмoсфeру. Taкoђe je oпрeмљeн дoзaтoрoм зa убризгaвaњe срeдствa зa 
дeзинфeкциjу и oсвeжaвaњe, кao и вaтрoгaсним aпaрaтoм кojи мoжe убризгaти срeствo 
зa гaшeњe дирeктнo у спрeмник зa oтпaд. Усисивaч oпрeмљeн нoсaчeм зa aлaт и 
дoдaтнoм кaнтoм зa крупaн oтпaд.                                              
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Пoсeбнo смo пoнoсни нa нaбaвку дeсeт нoвих FAUN вoзилa зa сaкупљaњe и oдвoжeњe 
кoмунaлнoг oтпaдa рaднe зaпрeминe 18 m3 и зaпрeминe 22 m3 крajeм 2017. гoдинe, a 
у циљу joш успeшниjeг и лaкшe oбaвљaњa пoслoвa, oбзирoм дa сe нaш глaвни грaд 
из гoдинe у гoдину шири и oбнaвљa пa сe и свaкe гoдинe пoвeћaвa oбим пoслa  JКП 
„Грaдскa чистoћa”. У питaњу je сeдaм вoзилa зaпрeминe 22 m3 и три вoзилa зaпрeминe 18 
m3, сa нaдoгрaдњaмa. Maксимaлнe кoличинe oтпaдa  кoje вoзилa мoгу дa примe су 6500 
kg и 9500 kg у зaвиснoсти oд зaпрeминe. Вoзилa пoсeдуjу рeзeрвoaрe зa прикупљaњe 
oтпaдних тeчнoсти штo je oд изузeтнoг знaчaja кaкo у eкoлoшкoм смислу зa oчувaњe 
живoтнoг oкружeњa тaкo и у прaктичнoм, jeр нe мoжe дa дoђe дo изливaњa тeчнoсти 
нa кoлoвoзимa. Oвoм нaбaвкoм смo ствoрили услoвe рaдницимa Грaдскe чистoћe дa сaв 
кoмунaлни oтпaд oдвoзe у joш бржeм врeмeнскoм пeриoду a сaмим тим смo пoвeћaли 
и eфикaснoст прeдузeћa, a свe у циљу чистиjeг лeпшeг и здрaвиjeг Бeoгрaдa.                                  

JКП „Грaдскa чистoцa” ћe и у 2018. гoдини нaстaвити сa рaциoнaлизaциjoм и 
мoдeрнизaциjoм пoслoвaњa. Прeдузeћe ћe зaхвaљуjући aнгaжoвaњу рукoвoдствa aли 
и свих зaпoслeних пoстaти joш eфикaсниje, a сугрaђaнимa ћe бити пружeнa joш бoљa 
услугa кaкo би нaш Бeoгрaд биo joш чистиjи.
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6.7. ЈКП „ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРА” БЕОГРАД                                                           

ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД је јавно комунално предузеће које одржава јавне зелене 

површине на територији десет градских општина, и то:

Ред
бр. Н А З И В Број 

објекта
Површина 

1. ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ

1.1. паркови 63 hа 329,65

1.2. скверови 59 hа  7.52

1.3. саобраћајнице 86   hа  177.3 4

1.4. уличнии травњаци 88   hа 25,05 

1.5. стамбена насеља 247   hа  1.114,11

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”)

2203   hа  324.27

1.7. делимично уређене површине 96 hа  130,67

1.8 Привремено припремљене површине 3 hа 7,75

1.9. баштице 14 hа 0,26

1.10 Вертикално озелењавање 8 hа 0,02

1.8. зелене површине на обалама и приобаљу 
Саве и Дунава и делу приобаља 
Топчидерске реке

13
hа 45,53

1.9 парк шуме 20 hа 354,60

1.10 заштитни појасеви 3 hа 9,09

У к у п н о  1:                                                                                                                              2.525,85  hа          

2. ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА

3.1. Велико ратно острво 1 hа 211,38 

3.2. Бајфордова шума 1 hа 40,08

3.3. Појединачно зашптићена природна добра 
(заштићена стабла) ком. 31

3.4. Академски парк 1 hа 1,49

3.5. Пионирски парк 1 hа 3,60

3.6. Звездарска шума 1 hа 80,57
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3.7. Топчидерски парк 1 hа 29,46

3. ДРВОРЕДИ

4.1. Број дрворедних места ком. 49831

4. РАЗНИ ТИПОВИ ЖАРДИЊЕРА ком. 2.492

5. ЈАВНИ САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ ком. 21

6.       ВОДЕНА ПОВРШИНА У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ ком   1

Предузеће je oсновано је 1929. године, и данас има 1134 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.

Реализацију дела овог задатка, у 2017. 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 : 
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Р.БР. ВРСТА РАДОВА ЈМ КОЛИЧИНА

  ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - КОМУНАЛНИ РАДОВИ    

1 ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА    

1.1 КОШЕЊЕ m2 69.018.477,59

1.2 ЗАЛИВАЊЕ ТРАВЊАКА m2 8.973.933,00

1.3 ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА m2 19.586.884,14

1.4 ПРИХРАЉИВАЊЕ ТРАВЊАКА m2 497.973,00

1.5 ОБНОВА ТРАВЊАКА m2 125.653,33

2 СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ    

2.1 САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА (30 ком/м2) m2 39.235,70

2.2 ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА m2 499.154,25

3 ПЕРЕНЕ    

3.1 САДЊА ПЕРЕНА (8-10 ком/м2) m2 117.110,65

3.2 ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА m2 609.509,40

4  РУЖЕ    

4.2 САДЊА РУЖА(3-5 ком/м2)  m2 770,00

4.3 ОДРЖАВАЊЕ РУЖА  m2 316.599,00

5 ЖИВА ОГРАДА    

5.1 САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ (7 ком/м1) M 5.085,20

5.2 ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ m2 829.084,51

6 ШИБЉЕ    

6.1 САДЊА ШИБЉА (3 ком/м2)  m2 4.198,00

6.2 ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА  m2 709.848,90

7 ДРВЕЋЕ    

7.1 САДЊА ДРВЕЋА КОМ 2.243,00

7.2 ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА КОМ 137.589,00

7.3 СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА КОМ 20.609,00

7.4 ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА КОМ 28.652,00

7.5 ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА КОМ 1.796,00

7.6 СЕЧА СТАБАЛА КОМ 6.371,00

7.7 ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО КОМ 2.224,00

7.8 ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ КОМ 2.139,00

8 ЧИСТОЋА    

8.1 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ  m2 337.856.286,35



170

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ У 2017. ГОДИНИ

8.2 ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА  m3 273,00

8.3 МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧБВРСТИХ ЗАСТОРА  m2 73.724,00

8.4 ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА  m2 10.779.719,00

9 ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР    

9.1 ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА КОМ 263,60

9.2 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА KOM 80,00

9.3 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА КОМ 5.185,00

9.4 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА KOM 368,00

9.5 ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ m2 16,00

9.6 СПЕЦИФИЧАН МОБИЛИЈАР КОМ 16,00

9.7 ТЕРЕНИ ЗА ПСЕ КОМ 4,00

9.8 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА КОМ 29.095,80

9.9 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА KOM 12.515,35

9.10 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА m 4.832,00

9.11 ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ KOM 364,00

9.12 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ КОМ 98.222,00

9.13 ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА KOM 3,00

10 ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ  m2 79.672,00

11 ЧУВАРСКО ЛУГАРСКА СЛУЖБА ЧАС 46.368,00

12 ДЕРАТИЗАЦИЈА  m2 2.347.153,03

13 ДРВОРЕДИ    

13.1 САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА КОМ 1.043,00

13.2 ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА KOM 660,00

13.3 ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА КОМ 7.244,00

13.4 ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА КОМ 417.177,00

13.5 ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА КОМ 235,00

13.6 ПРОРЕДА КРУНЕ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА KOM 10,00

13.7 ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА КОМ 129,00

13.8
СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ 
УСЛОВИМА KOM 2.615,00

13.9 ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ КОМ 2.159,00

13.10 СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА КОМ 1.169,00

13.11 ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА KOM 279,00

14 МЕХАНИЧКА ЗАШТИТА СТАБАЛА    

14.1 ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА   6.473,00
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14.2 ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА  m2 44,00

14.3 БРАНИЦИ, АНКЕРИ KOM 1.764,00

14.4 ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ КОМ 38,00

14.5 ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА КОМ 77,00

15 САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ ДЕЖУРНЕ СЛУЖБЕ ЧАС 40.880,00

16 ОДРЖАВАЊЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА m2 478,00

17 ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА    

1.1 ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ m2 451.684,00

1.2 ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ KOM 46.195,00

1.3 ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ m2 7.120,00

1.4 ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ m2 12.950,00

18 ЗЕЛЕНИ ЗИДОВИ m2 70.103,20

19 ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА    

19.1 ПРИПРЕМНИ РАДОВИ КОМ 3.806,10

19.2 САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА KOM 40.668,00

19.3 ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА КОМ 125.210,00

19.4 ОСТАЛИ РАДОВИ KOM 7.660,00

19.5 АУТОМАТСКА ХИДРАНТСКА МРЕЖА КОМ 58,00

19.6 ПУШТАЊЕ У РАД И ИСКЊУЧИВАЊЕ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА КОМ 208,00

20 ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ    

20.1 БАШТЕНСКИ ХИДРАНТИ КОМ 464,00

20.2 АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ ( “КАП ПО КАП “)   4.328,00

20.3 ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА КОМ 720,00

21
РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА    

21.1 ЗЕМЉАНИ РАДОВИ m3 6.335,79

21.2 СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ КОМ 1,00

22
УСЛУГЕ ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА И ИЗНАЈМЉИВАЊА 
ТОАЛЕТ КАБИНА КОМ 54.309,00

  ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ

9 ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР    

9.1 ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА КОМ 287,00

9.2 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА КОМ 4,00

9.3 ИЗРАДА И УГРАДЊА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА КОМ 14,00

9.4 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА КОМ 82,00
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9.5 ИЗРАДА И УГРАДЊА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА КОМ 29,00

9.6 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА КОМ 6,00

9.7 ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ КОМ 134,00

9.8 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА КОМ 257,00

9.9 ИЗРАДА И УГРАДЊА СТУБИЋА И ОГРАДА КОМ 1.610,00

9.10 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА КОМ 223,70

9.11 ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА КОМ 80,80

9.12 ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА m 11,00

9.13 демонтажа рукохвата и одвоз на депонију m 11,00

9.14 ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА КОМ 8,00

21
РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ 
ПОВРШИНА    

21.1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ m3 35.793,13

21.1. РУШЕЊА m3 410,04

21.1. ПОДЛОГЕ m3 630,13

21.1. ЗАСТОРИ m2 617,08

21.1. РИГОЛЕ И ИВИЧЊАЦИ M 762,87

21.1. ЗИДОВИ m3 377,63

21.1. СТЕПЕНИШТА m3 1,46

21.1. СПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ КОМ 1,00

  САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ И ЈЕЗЕРО У ТОПЧИДЕРУ

22 САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ ЧАС 109.630,00

23 САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ KOM 739,00

24 УТОШАК ВОДЕ И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
m3,
KW 347.637,23

25 ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА ЧАС 2.273,00

Током пролећних месеци 2017. године, успешно је изведена акција „Пролећно уређење 
града” на основу Уговора са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове - 
Непредвиђени радови Програма текућег одржавања. Такође, током 2017. године, 
Сектор одржавања је извршио радове на сакупљању и уклањању смећа са ј.з.п. у 
Парку пријатељства, у току и након одржавања манифестације „Belgrade Beer Fest 2017”. 
Успешно је реализована и акција „Уредимо заједно”, кроз коју је уређено 362 локације 
у Граду. У 2017. години, поднето је 377 пријава за штете које су учињене на зеленим 
површинама.

ЈКП Зеленило–Београд је радило на сличним задацима по посебним програмима 
за: Градски Секретаријат за заштиту животне средине, Секретаријат за инспекцијске 
послове, Секретаријат за јавни превоз, ЈП „Путеви Београда”, ЈКП „Погребне услуге”, 
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ЈКП „Паркинг сервис”, ЈКП „Београдске Електране”, за Републичке органе, Народну 
скупштину, Дирекцију за грађевинско земљиште,  Нафтну индустрију Србије и др.

ЈКП Зеленило–Београд се стара и о следећим Заштићеним природним добрима: 
(Бајфордова шума и Велико ратно острво, појединачна стабла (31 комад), Академски, 
Пионирски, Топчидерски парк и Звездарска шума).
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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.

Претежна делатност Предузећа према Статуту јавног комуналног пердузећа „Београдске 
електране” под бројем I-12352/2 од 14.06.2016.године је 35.30 снабдевање паром и 
климатизација - производња и дистрибуција топлотне енергије-централизована 
производња и дистрибуција у више објеката водене паре, топле или вреле воде за 
потребе грејања. Поред основне делатности Предузеће може обављати и друге 
делатности утврђене Статутом уз сагласност оснивача.

Производња топлотне енергије у периоду јануар-јун 2017. године, обављала се из 48 
топлотних извора и 3 извора који нису у власништву Београдских електрана. У периоду 
јануар-јун 2017. године произведено је 2.113.466 MWh топлотне енергије. Производња 
и испорука топлотне енергије за загревање санитарне топле воде, врши се током целе 
године из 11 топлотних извора. 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 2014. до 2017. године:

2014. 
година

2015. година 2016. година 2017. година

Природни гас (Sm3) 288.397.825 354.047.515 368.583.581 374.233.421

Мазут - Уље за ложење 
средње S (kg)

26.158.902* 28.355.025** 26.818.833**** 26.596.765*****

Гасно уље екстра лако (лит) 360.965 620.549*** 1.215.533 976.576

Третирани мазут (kg) 4.034.015 1.848.514 0,00 0,00

Угаљ (kg) 1.811.900 2.851.900 2.204.410 2.748.840
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Пелет (kg) 1.635.220 2.103.100 2.063.970 1.721.370

Брикет (kg) 928.745 768.139 1.026.297 695.254

Еквивалентни мазут у 
тонама

267.054 321.645 330.712,03 341.824,12

*У 2014. години удео нискосумпорног горива-спец. NSG-S у укупној потрошњи уља 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%.

*****У 2017. години удео нискосумпорног горива-спец. NSG-S у укупној потрошњи уља 
за ложење средње S је 64,49%.

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 2014. до 2017. године:

ОПИС 2014. година 2015. година 2016 година 2017 година

Произведено  омекшане 
воде -губици (m³)

1.250.545 1.279.949 1.422.432 1.388.283

Количина сирове воде из 
градског водовода (m³)

753.873 887.646 889.238 946.322

Количина сирове воде из 
реке Саве (m³)

888.950 802.966 879.414 840.209
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Потрошња хемикалија

Губици воде и утрошак хемикалија су показатељи степена успешности рада постројења. 
Унапређење и побољшање рада постројења је и смањење губитака воде, а самим тим 
и уштеда примарних ресурса (воде, струје, горива) и хемикалија.

Потрошња хемикалија у ЈКП „Београдске електране” у период од 2014. до 2017. Године:

Врста погонске хемикалије 2014.год. 2015.год. 2016 год. 2017 год.

Natrijum-hlorid (kg) 575.728 660.393 729.456 713.648

Hidratisani kreč (kg) 158.500 167.500 145.980 183.540

Aluminijum-sulfat (kg) 6.350 4.570 4.975 6.600

Tri-natrijum-fosfat(kg) 27.723 30.822 28.025 19.035

Dezoksidans(lit) 14.555 15.605 23.423 41.050

Natrijum-hidroksid (kg) 2.145 3.552 4.935 4.735

Hlorovodonična kiselina(lit) 19.000 16.680 15.760 20.650

Amonijum- hidroksid (kg) 11.307 10.259 13.266 13.287

Jonska masa (lit) 9.275 4.225 6.500 4.775

Kvarcni pesak (kg) 51.350 30.075 42.350 26.100

Polialuminijum hlorid (PAC) / / / 800

SRPS ISO 14001:2004

ЈКП „Београдске електране” су сертификовале и одржавају свој систем управљања 
заштитом животне средине у складу са захтевима стандарда ISO 14001:2004. 

Мониторинг

Анализа стања животне средине у Београдским електранама за топлотнe изворe 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.
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Од 48 објекта у Београдским 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 појединачни извештај за сваки објекат се доставља 
Градском Секретаријату за заштиту животне средине.

У ЈКП „Београдским електранама” 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;

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 50МWТh. За 
сада, један систем за континуални надзор емисија у ваздух, постављен је на ТО Дунав 
ранијих година и прибављено је Решење - сагласност за континуално мерење емисије 
из стационарних извора загађивања од надлежног органа односно министаства 
надлежног за послове заштите животне средине. Током 2017. године постављена је 
и опрема на TO Церак, TO Коњарник, TO Миријево и TO Миљаковац. Почетком 2018. 
године постављена је и опрема за континуални мониторинг и на ТО Вождовац, ТО 
Баново брдо и ТО Нови Београд (А и Б димњаци). У наредном периоду потребно је 
прибавити и Решење - сагласност за континуално мерење емисије из стационарних 
извора загађивања за ове топлане.
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Годишња емисија загађујућих материја које се испуштају у ваздух из топлотних извора 
већих од 50 MWth у  2017. години:

Извори 2017.

≥ 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 2.685,845 131.997.674 6,58 75,3 228,44 15,76 257.198

ТO Дунав
1.825,126

65.581.616 6,40 48,4 92,487 4,34
129.318

ТO 
Коњарник 0 48.261.203 1,24 1,99 99,386           3,176 90.970

ТO 
Миријево 184,566 11.356.030 1,09 6,28 41,12 0,959 21.982

ТO 
Вождовац 0 29.828.101 1,07 4,47 99,268 9,06 56.225

ТO 
Медаковић 0 8.028.418 0,24 1,12 16,458 0,613 15.133

ТO Церак 0 35.766.276 1,03 1,49 63,864 7,0 67.418

ТO Баново 
Брдо 0 18.436.983 0,46 2,69 35,779 2,8 34.753

ТO 
Миљаковац 0 13.989.867 0,63 2,06 47,86 0,365 26.370

ТO Земун
.411,94 
+NSGS 

6.087,28
0 / 76,84 75,01 2,933 26.542

Укупно

7.107,48
+

NSGS 
6.087,28

363.246.168 18,74 320,64 7999,672 47,006 725.909

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 
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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”, број: 67/11, 48/12, 1/16). 

У току грејне сезоне 2016/2017 годину у топланама и котларницама урађено је 209 
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 за пречишћавање, 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 надлежном за послове 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 на свим објектима. 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 аспеката 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 постројења предвиђених за добијање интегрисане 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). 
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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.

У периоду фебруар-март 2014. године реализована су истраживања за потребе 
успостављања мониторинга за земљиште и подземне воде на објектима који су 
обухваћени интегрисаном дозволом (IPPC дозволом): ТО Нови Београд, ТО Дунав, ТО 
Коњарник, ТО Миријево, ТО Церак, ТО Вождовац, ТО Миљаковац, ТО Медаковић, ТО 
Земун (9 топлана) од стране Рударско-геолошког факултета, према Закону о рударству 
и геолошким истраживањима („Службени гласник РС”, број: 88/11).

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 раније довозило 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). Током 2017. године поједини пијезометри 
су замењени због дотрајалости. На овај начин успостављен је мониторинг подземних 
вода у пијезометрима у току хидролошког годишњег циклуса који се прати 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. 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 надлежно за послове 
заштите животне средине је решењем дало сагласност на Пројекат санације и/или 
ремедијације контаминиране локације. Након тога, расписан је тендер и крајем 2016. 
односно почетком 2017. године ангажовани су извођачи. Током 2017. године отпочело 
се са реализацијом пројекта санације и ремедијације контаминиране локације на ТО 
Нови Београд.
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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.

Од 2015. 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 надлежно за послове 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. 

Коначно збрињавање опасног отпада регулише се кроз услуге фирми које имају 
одговарајуће дозволе за транспорт и збрињавање, издате од стране министарства које 
обавља послове државне управе који се односе на основе заштите животне средине и 
које су ангажоване на основу Закона о јавним набавкама. 
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Генерисани опасни и неопасни отпад састоји се од чађи, стаклене вуне, муља од 
чишћења резервоара мазута, шљаке, електричног и електронског отпада, оловних 
акумулатора, флуоресцентних сијалица, секундарних сировина, 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 надлежном за 
послове 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 2017. годину.

Бука у животној средини 

У току 2017. године извршено је 30 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 
Испитне лабораторије, у случајевима прекорачења граничних вредности индикатора 
буке су кроз Извештај о контролисању буке даване препоруке за санацију, а надлежна 
„Дирекција за дистрибуцију 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.

Број испитивања нивоа буке у животној средини од стране акредитоване Испитне 
лабораторије и Контролног тела у саставу ЈКП „Београдске електране” у периоду од 
2014. до 2017. године:

  2014. година 2015. година 2016. година 2017. година

Број 
испитивања 39 31 56 30

Унаперђење стања животне средине, модернизација система и гашење 
котларница

У току 2017. године значајна финансијска средства уложена су у унапређење стања 
животне средине, модернизацију погонских постројења, како топлана тако и 
индивидуалних котларница. 



183

7. КОМУНА ЛНЕ ДЕ ЛАТНОС ТИ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Сектор Нови Београд

1. На ТО Нови Београд у току је реализација Пројекта санације и ремедијације 
контаминиране локације. Према Пројекту и уговору, Извршиоц услуге уведен је у 
посао 8. марта 2017. године, а Услугу је потребно реализовати у року од 16 месеци 
од увођења Извршиоца у посао. У току 2017. године завршена је израда постројења 
за обраду отпадног муља (креча) из процеса хемијске припреме воде. 

2. На ТО Земун спроводе се активности на гашењу капацитета за грејање у циљу 
смањења концентрације загађујућих материја у ваздух на прописане граничне 
вредности, односно потписани су уговори за изградњу препупмних станица као 
један од предуслова за гашење топлане Земун. 

3. На ТО Нови Београд крајем 2017 и почетком 2018. године набављена је и монтирана 
опрема за континуални мониторинг за мерење емисије димних гасова продуката 
сагоревања на котловима VK4, VK5, VK6, VK7, VK8 као и PK1, PK2 и PК3.

4. Спроводи се план активности на модернизацији система односно реконструкцији 
и гашењу котларница на Сектору Нови Београд и то котларнице које се налазе на 
адресама у Вртларској 21, капацитета 4,6 MW (погонско гориво мазут) и котларнице 
у Јакшићевој 2а (улица Македонска), капацитета 3 MW (погонско гориво мазут). 
Котларница која се налази на адреси Вртларска 21 ће бити или угашена или 
реконструисана при чему би погонско гориво мазут (енергент) био замењен 
еколошки прихватљивим горивом. Што се тиче котларнице која се налази на адреси 
у Јакшићевој  бр. 2а тренутно погонско гориво мазут (енергент) биће замењен 
еколошки прихватљивим горивом.

Сектор Церак

1. На ТО Церак набављена је и монтирана опрема за континуални мониторинг за 
мерење емисије димних гасова. 

2. Спроводи се план активности на модернизацији система и гашењу котларница 
на Сектору Церак, односно током 2018. и 2019. године предвиђено је гашење 
котларница на адресама: Андре Николића број 3, (погонско гориво мазут), Симићева 
бб, капацитета 2,4 MW (погонско гориво угаљ/брикет), Булевар војводе Мишића број 
19-33 капацитета 4,66 MW (погонско гориво мазут), Булевар војводе Мишића број 
37-39 капацитета 4,64 MW (погонско гориво мазут), Булевар војводе Мишића број 
39а капацитета 1,5 MW (погонско гориво мазут).

3. Предвиђена је модернизација ТО Церак.

4. Предвиђена је модернизација КО Железник. Радови прве фазе модернизације ће се 
одвијати током ремонта у 2018. години, а друга фаза је планирана да буде завршена 
у ремонту 2019. године.

5. На ТО Баново брдо крајем 2017 и почетком 2018. године набављена је и монтирана 
опрема за континуални мониторинг за мерење емисије димних гасова продуката 
сагоревања на котловима VK1, VK2, VK3 и VK4.
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Сектор Дунав

Спроводи се план активности на модернизацији система и гашењу котларница на 
Сектору Дунав: 

•	 У 2017. години на ТО Дунав извршена је замена постојећих горионика на три котла 
(ВК1, ВК2 и ВК3) са новим „low NOx горионицима” и увођење рециркулације димних 
гасова на истим котловима, након чега је смањен садржај NOx испод 100 mg/m³ у 
продуктима сагоревања.

•	 Крајем 2016. године на TO Борча уведена је инсталација на CNG и тренутно је у 
току пробни рад на ново гориво, при чему су такође добијени резултати продуката 
сагоревања у прописаним границама.

•	 у току 2017. године на ТО Вишњичка бања извршена је, такође, преправка инсталација 
и омогућен рад на ново гориво CNG. Рад са новим горивом још није започет. Поред 
тога замењена су и два котла (ВК1 и ВК2) у комплету са горионицима, а на трећем 
котлу извршена је замена горионика.

•	 У току 2017. године настављено је са гашењем 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). 

•	 У току 2018. године у плану је гашење котларница које се налазе на адресама: 
Хусинских рудара 31a капацитета 1,2 MW (погонско гориво мазут), Салвадора 
Аљендеа 18 капацитета 2,326 MW (погонско гориво мазут), Миријевски булевар 2а 
капацитета 0,9 MW (погонско гориво угаљ/брикет), Маљенска 3 (погонско гориво 
угаљ/брикет) и Уралска 11 (погонско гориво угаљ/брикет).Котларница која се налази 
на адреси Косте Јосиповића 3-5 планирано је да промени погонско гориво и пређе 
на лако гориво.

Сектор Коњарник

1. На ТО Коњарник набављена је и монтирана опрема за континуални мониторинг за 
мерење емисије димних гасова.

2. На ТО Миријево набављена је и монтирана опрема за континуални мониторинг за 
мерење емисије димних гасова.

3. Надоградња система за надзор и управљање процесом поизводње ТЕ на ТО 
Коњарник.

4. У наредном периоду на TO Коњарник и ТО Миријево планирано је уградња система 
за мерење количине отпадних вода.
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Сектор Вождовац

1. Спроводи се план активности на модернизацији система и гашењу котларница на 
Сектору Вождовац: 

•	 У току 2017. године угашене су котларнице које се налазе на адресама: Ул. Наде 
Наумовић бр.1, капацитета 4,2 MW (погонско гориво мазут), Стјепана Филиповића 
бр.30a, капацитета 7,0 MW (погонско гориво мазут) и у Улици Фабрисова бр.10, 
капацитета 2,5 MW (погонско гориво мазут).

2. У току је израда пројекта модернизације ТО Миљаковац.

3. На ТО Миљаковац набављена је и монтирана опрема за континуални мониторинг 
за мерење емисије димних гасова. 

4. Крајем 2017. и почетком 2018. године на ТО Вождовац набављена је и монтирана 
опрема за континуални мониторинг за мерење емисије димних гасова.

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 
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 седму 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 – врше 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” као највећи градски превозник у окружењу, који са око 1.200 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. Питањима и унапређењу  заштите животне средине  даје се  изузетно висок 
значај, због чега се у оквиру стратешког развојног плана велики значај придаје еколошки 
одрживом развоју.  Мисија предузећа је пружање поуздане, стабилне и транспортне 
услуге корисницима система јавног превоза у Београду доступне у простору и времену, 
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.

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. Увођењем у 
експлоатацију  нових и повлачење старих аутобуса представља најбољи начин смањењу 
емисије штетних гасова и буке који потичу од аутобуског превоза. У 2017.години 
набављено је 30 зглобних аутобуса IK-218 M и 10 соло аутобуса IK-112 M који испуњавају 
Еуро 5 норме емисије, чиме је настављен континуитет обнове аутобуског возног парка 
из 2016. године. На крају 2017. године структура аутобуског возног парка по типовима 
мотора је задовољавајућа обзиром да 67 % возила имају еколошки прихватљиве  моторе 
са нормама емисије Еуро 4, Еуро 5, Еуро 6.

Ефекти рада модернизације  аутобуског возног парка са становишта емисије штетних 
гасова предсатављено је у наредној табели:

Емисија штетених гасова (тона/годину)

  2013. 2014. 2015. 2016. 2017.

CO 274.92 243.10 229.25 222.30 212.86

NMHC 85.86 74.20 71.03 68.50 65.42

NOx 633.00 507.80 465.44 427.61 398.66

PM 11.28 8.17 7.07 6.59 5.93

Укупно 1005.06 833.27 772.79 725.00 682.87
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У 2017.години смањена је укупна емисија штетних издувних гасова за 5,8 % у поређењу 
са 2016.годином.   

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. После детаљне анализе рада ових возила 
на линији ЕКО-1, током 2017. године, резултати су изузетни. Са оствареним планом 
саобраћаја од 97,5%, просечном потрошњом од 1,1 kWh/km, ниским нивоом емитоване 
буке, аутобуси на електрични погон постали су најбољи промотери одрживог концепта 
јавног превоза у Београду. 

Према резултатима анкете обављене на узорку од 392 путика који користе Е-бус, 
добијена је изузетно висока оцена задовољства корисника карактеристикама е-буса. 

У наредном средњерочном периоду ЈКП ГСП „Београд” планира набавку 80 Е-бусева. 
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. 

У циљу заштите животне средине у току 2017. године је урађена:

- Реконструкција канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода 
у СП „Нови Београд”; 

- Реконструкција канализационе инсталације и уградња мерача протока у 
перионици тролејбуса локацији Дорћол;

- Израда пројеката изведеног објекта спољне инсталације водовода и канализације 
у депоу „Сава”;

унутрашњи простор

Задовољство карактеристикама е-бус бозила

веома задовољан задовољан незадовољан нема став

82% 81% 78% 63%

36%20%18%18%
0% 1% 2% 1%

спољни изглед климатизације 
и грејање

унутрашње
осветљење
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- Реконструкција кишне и фекалне канализационе мреже са уградњом мерача 
протока отпадних вода у СП „Космај”;

- Завршена изградња складишта за опасан отпад у СП „Космај” 

Што се тиче отпада који се генерише у ЈКП ГСП „Београд”, у 2017. години је забележено 
повећање створене количине у односу на 2016.годину:

•	 индекс 2017/2016 - 138% за опасан отпад који се изражава у килограмима,

•	 индекс 2017/2016 - 48% за опасан отпад који се изражава у m3 и

•	 индекс 2017/2016 - 168% за неопасан отпад који се изражава у килограмима.

Утрошак воде у предузећу је 2017. године смањен за 3,3% у односу на 2016. годину. 
Позитиван ефекат обнове аутобуског возног парка и сталне едукације возача кроз „Еcо 
driving” тренинге утицало је да је  у 2017. години смањена просечна потрошња горива 
за 1,33 %, као и потрошња моторног уља за 8,8% у односу на 2016. годину. 
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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. 

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 2017. 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 спречава исушивање кореновог система у летњим месецима, као и 
оштећење саднице приликом кошења. У 2017. години су у летњим месецима редовно 
заливане саднице. Такође је посађено 130 дрворедних садница пољског јасена и 380 
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двогодишњих садница храста лужњака који су посађени на три мање парцеле. Поред 
садница пољског јасена и храста лужњака на самом улазу на Аду Циганлију посађено 
је разноврсно декоративно шибље и топијарне форме због уређења простора Аде 
Циганлије.

Еко - манифестације

У 2017. години одржано је више манифестација које су имале за циљ побољшање 
квалитета животне средине.

Хелен Дорон школа је обележила „Дан планете земље” 22.04.2017. године тако што је 
донирала неколико садница Гинкa (Gingko biloba) која су посађена на Ади Циганлији.

Једна од значајнијих манифестација је „Дан здравих градова” и одржана је у Београду, 
Новом Саду и Нишу. Завршна манифестација је одржана 20. маја 2017. године у Београду 
на Ади Циганлији. У овој манифестацији су учествовале Градски завод за јавно здравље 
Београд, Центар за промоцију здравља Института за јавно здравље Ниш и Институт за 
јавно здравље Војводине, са циљем да се грађани мобилишу у напорима у очувању и 
унапређењу здравља у урбаним срединама.

У јуну месецу је одржана манифестација „Bike sharing” програм (Недеља енергије) са 
циљем да се промовише коришћење бицикала у рекреацији , а такође и у свакодневном 
животу. Овој манифестацији су присуствовали и градски званичници.

Ада Циганлија у научним радовима

Имајући у виду разноликост биљног и животињског света, не чуди податак да се велики 
број научних радова  бавио тренутним и развојним потенцијалима Аде Циганлије.

У 2017. години доктор Александар Хегедиш је урадио елаборат о рибљем фонду у 
Савском језеру под насловом „ВАЛОРИЗАЦИЈА РИБЉЕГ ФОНДА У САВСКОМ ЈЕЗЕРУ У 
2017.ГОДИНИ” у којем се налази пресек стања рибљег фонда као и неопходне мере за 
квантитаивно и квалитативно побољшање рибљег фонда. Такође је у водећем научном 
часопису националног значаја „Water Research and Management” објављен рад под 
насловом „Water Quality and Fish Composition in the Sava Lake: The Basic Ecological 
Considerations ” (аутора:Гроздић, Јаћимовић, Мићковић, Никчевић, Хегедиш  и Гачић).

Одржавање Савског језера

У складу са Еколошком студијом контроле еутрофизације и продукције макрофита у 
Савском језеру на Ади Циганлији, у периоду од 01.априла до 31. октобра 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 
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– 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 3 и 4. Кошење подводне вегетације

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 
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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.

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. 

Слика 5. „Плава застава” за квалитет купалишта на Савском језеру на Ади Циганлији

Чињеница да су плаже Аде Циганлије од 2012-те 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” БЕОГРАД

Основна делатност предузећа

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. 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”, број: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: 4 комунална возила за транспорт смећа сваког дана одвозе 
комунални отпад са 21 пијаце на градску депонију. За одржавање чистоће-чишћење 
пијаца, дневно је ангажовано 230 лица. Са 21 пијаце дневно се одвезе приближно око 
19t 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:

Пословање сваког привредног субјекта обухвата два сегмента који се морају паралелно 
одвијати: старање о несметаном одвијању послова из делатности субјекта и активан 
рад на развоју и унапређењу 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.

На свим већим београдским пијацама поствављено је 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 „Еко Унија СН”, док 
су на свим пијацама које се налазе у саставу ЈКП „Градске пијаце” постваљени контејнери 
за прикупажљање комуналног отпада, метала, пластике и папира.
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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 
п о м о ћ у  о д г о в а р а ј у ћ и х 
средстава који испуњавају 

услове и поседују сертификат HACCP-a. У 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 ЈКП „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  „Гр а дске  пијаце”,  спр ов оде 
комерцијалне анализе пољопривредних 
производа, намирница животињског 
порекла и рибе на свим београдским 
пијацама како би се утврдила исправност 
и здравствена безбедност производа. 
У з о р к о в а њ е  и  л а б о р а т о р и ј с к у 
анализу обавља Научни институт за 
ветеринарство Србије.

Контроле поменутих производа врше се методом случајног узорка на свим већим 
београдским пијацама. Током 2017. године, у складу са претходно утврђеним мониторинг 
планом контрола намирница обављена је четири пута, и то:

−	 Пред највећи хришћански празник, Ускрс, на пијацама „Скадарлија”, „Земун”, ТЦ 
„Нови Београд”, „Звездара” узоркована су конзумна кокошија јаја, бели крављи 
и Сјенички сир, димљена свињска печеница, мрена, сом, пастрмка. 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. Све 
извршене анализе показале су да су производи који се продају на београдским 
пијацама исправни.

−	 Услед високих спољних температура и Петровданског поста, наручена је 
комерцијална  анализа сезонског воћа и поврћа, рибе, млечних производа, 
као и конзумних кокошијих јаја на пијацама „Земун”, „Видиковац”, „Бањица”, 
„Зелени венац” и „Каленић”. Резултати Научног института за ветеринарство 
Србије показали су да у воћу и поврћу нема пестицида, lindena, aldrina, dieldrina, 
heptahlor i heptahlor-epoksida, endosulfana, а у намирницама анималног порекла 
није изолована Salmonella spp, Listeria monocytogenes, док су  enterobacteriaceae, 
E.coli и koagulaza pozitivne stafilokoke биле у границама референтних вредности. 

−	 По избијању кризе хемијски загађених конзумних кокошијих јаја, Градске пијаце 
су затражиле ванредну  анализу ових осетљивих намирница, које се продају 
на београдским пијацама. Узоркована кокошија јаја су испитана у референтој 
лабораторији за пестициде ЕУ „Приморис”- Бугарска, а резултати контроле 
показали су да су конзумна кокошија јаја која се продају на пијацама, исправна и 
у складу са Законом о безбедности хране и ругулативом 396/2005 ЕC. У послатим 
узорцима није забележено присуство фипронила, изузев једног узорка, у коме је 
утврђено присуство овог једињења и ове супстанце, али у концентрацији испод 
границе референтних вредности.

−	 Уочи највеће посне српске славе, Никољдана, извршена је контрола речне и 
морске рибе. Узорковање шарана, пастрмске, беле рибе, смуђа, бабушке, кечиге, 
тостолобика, ослића и папалине, методом случајног узорка. Испитивање рибе на 
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присуство тешких метала, паразита и биохемијске супстанце хистамина обавио је 
Научни институт за ветеринарство Србије и потврдио да је риба са београдских 
пијаца у потпуности исправна и да испуњава све услове у складу са Правилником 
о општим и посебним условима хигијене хране у било којој фази производње, 
прераде и промета („Службени гласник РС”, број:72/10)

Поред кварталне контроле квалитета намирница у продаји, ЈКП „Градске пијаце” 
перманентно улажу у осавремењавање пијачне опреме допремањем нових расхладних 
витрина. Током 2016. и 2017. године, 250 нових расхладних витрина са већом изложбеном 
површином и хладним бункером које су постављене у млечним халама и просторима 
на којима се продају осетљиве намирнице.

ОЧУВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЈКП „Градске пијаце” је током претходне године започела пројекат дељења платнених 
цегера на свим београдским пијацама у циљу ограничавања употребе пластичних кеса 
и подизању свести грађана о њиховој штетности по околину и здравље људи. Платнени 
цегери, такође представљају мали знак пажње и захвалности на указаном поверењу 
суграђанима који редовно купују на београдским пијацама.

Градске пијаце, као члан покрета „Love Your Local Marcet” промовише значај очувања 
пијаце, као традиционалног места снабдевања становништва и унапређења односа 
поверења између купаца и продаваца.

Платнени цегери су до сада подељени на пијацама „Смедеревски ђерам”, „Каленић”, 
„Земун”, „Блок 44”, „Бањица”, „Видиковац”, „Скадарлија”, „Звездара”, „Миријево”, а акција 
ће бити настављена и у 2018. години.
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6.12. ЈВП „БЕОГРАДВОДЕ” 

Реализација активности ЈВП „Београдводе“ у 2017. години

1. Буџет града Београда – Управа за воде

- Регулисано корито Миријевског потока од km 0+000 до km 0+250

- Регулисано корито реке Болечице од km 2+314 до km 6+758 и од km 10+520 до 
km 12+402

- Регулисано корито Школског канала у Винчи

- Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km 1+850

- 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 бара” на km 4+570

- Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са ревизионим 
шахтовима и отворено регулисано корито)

- Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360 и од km 0+000 до 
km 0+040

- Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km 11+540 
у Реснику, од km 0+000 до km 0+121

- Редовно одржавање Кијевског потока

- Регулисано корито Каљавог потока од km 1+040 до km 1+740 и од km 2+020 до 
km 2+820 редовно одржавање

- Регулисано корито потока Жежњичина од km 0+000 до km 2+730

- Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине од km 0+000 до 
km 1+300

- Кумодрашки поток у зони насеља Степа Степановић - улив у колектор БВК

- Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора од km 
0+000 до km 0+300

- Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник – Сава од  од 
km 0+000 до km 0+906

- Уливна грађевина Железничке реке у колектор ”Железник-Сава”

- Регулисано корито потока Мостирине у Железнику од km 0+000 до km 1+712,7

- Брана са акумулацијом „Жарково” од km 0+000 до km 0+474,3

- Регулисано корито потока Степашница у Умци, од km 1+000 до km 3+398

- Регулисано корито Баричке реке у Баричу, од km 0+989,32 до km 3+228

- Регулисано корито потока Колонија у Баричу, од km 0+000 до km 0+390
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- Регулисано корито реке Марице, од km 2+385 до km 5+066

- Регулисано корито Сопотске реке од km 0+000 до km 3+425

- Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток од km 0+000 
до km 0+330

- Биотехнички радови - Дубоки поток

- Хитна интервенција - Ангажовање радника и механизације на демонтажи 
оштећених челичних решетки на узводном таложнику Жарковачке бране

- Хитна интервенција - 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

- Хитна интервенција - Ангажовање радника и механизације на уклањању грања и 
сеча поломљених стабала на ушћу реке Саве у Дунав, у зони сплава „Леонардо”

- Хитна интервенција – Радови на отварању протицајног профила водоток на 
узводном делу Мокролушког потока 

- Хитна интервенција - Дефектажа појаве воде у ОШ „Иво Андрић”

- Хитна интервенција - Дренажа канала од магистралног пута Београд - Обреновац 

- Хитна интервенција - на потоку Врбовица, ГО Лазаревац у дужини од 1300м

- Хитна интервенција - на потоку Бождаревац у дужини од L=240m

- Хитна интервенција – Чишћење потока Париповац у зони пропуста у улици 
Милорада Јовановића

- Хитна интервенција – Чишћење потока Мостирина у Железнику од наноса и 
комуналног отпада 

- Хитна интервенција - Чишћање пропуста потока Париповац од муља и уклањање 
дебла у Водоводској улици

- Хитна интервенција - Сибнички поток од км 2+650 до км 3+550

- Хитна интервенција – Чишћење улива потока Колонија у канал „Барич-Мислођин” 
од наноса муља и комуналног отпада 

- Хитна интервенција - Канал Таролит у дужини од 150 метара

- Хитна интервенција – Санација потока Дућевац у Рипњу 

- Хитна интервенција – санација излазне грађевине црпне станице „Умка” -десна 
обала Саве (на стационажи km 21+125.0) 

- Хитна интервенција - Израда решетки на узводном таложнику бране Жарково

- Хитна интервенција - Замена оператор панела на црпној станици Умка

- Хитна интервенција - Поток Мостирина од km 0+000 до km 0+650

- Хитна интервенција - Чишћење улива потока Колонија од наноса муља и 
комуналног отпада 

- Хитна интервенција - Хитни радови на Сувој Реци, ГО Барајево од км 0+000 до 
км 0+926
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- Хитна интервенција - Хитни радови на каналу за одводњавање у месту Пољане, 
ГО Обреновац

- Хитна интервенција - Хитни радови на уређењу стараче реке Барајевице, ГО 
Барајево

- Хитна интервенција - Уређење Кумодрашког потока

- Хитна интервенција - Радови на уклањању депонованог земљаног материјала и 
шута са Мокролушког потока

- Хитна интервенција – Зацевљење потока Балабановац              

- Хитна интервенција - Уређење потока Витковица, ГО Чукарица

- Хитна интервенција - Израдa армирано-бетонског пропуста Ø 600 mm L = 5,00 
m ( 8 комада ) у месту Пољане, ГО Обреновац

- Хитна интервенција - Израдa армирано-бетонског пропуста Ø 600 mm L = 6,00 
m ( 2 комада ) у месту Пољане, ГО Обреновац

- Хитна интервенција - Уређење стараче реке Пештан у месту Дражевац, ГО 
Обреновац

- Хитна интервенција - Израдa армирано-бетонског пропуста на Сувој реци Ø 600 
mm L = 15,00 m у месту Бељина, ГО Барајево

- Хитна интервенција - Уређење Кумодрашког потока ГО Звездара

- Хитна интервенција - Уређење стараче реке Барајевице, ГО Барајево

- Хитна интервенција - Уређење Дољанског потока ГО Чукарица

- Хитна интервенција - Изради армирано-бетонског моста на Дибочајском потоку

- Хитна интервенција - Изради армирано-бетонског пропуста Ø 800 mm L=6,00m 
у месту Пољане, ГО Обреновац

- Хитна интервенција - Изради армирано-бетонског плочастог пропуста L=10,00m 
у месту Пољане, ГО Обреновац

- Хитна интервенција - Хитни радови на уређењу Ристиног потока, ГО Звездара

- Хитна интервенција – Мост на реци Марици у месту Вранић, ГО Барајево 

2. Буџет ЈП ЕПС Београд, огранак ХЕ Ђредап

- Инвестиционо одржавање десни насип поред Саве

- Инвестиционо одржавање дренажни канали и црпне станице

- Текуће одржавање десни насип поред Саве

- Текуће одржавање дренажни канали и црпне станице

- Текуће одржавање ангажовање радника на одржавању и чишћењу црпних 
станица, дворишта црпних станица и решетки испред уливних базена
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3. Буџет ЈВП „Србијаводе” – спољне воде

- Редовно одржавање водних објеката за заштиту од поплава, ерозија и бујица и 
одржавање водотокова на сектору С.3. деонице од С.3.1. до С.3.10. на секторима 
Д.4. и Д.5.

4. Буџет ЈВП „Србијаводе” – унутрашње воде

- Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини на 
мелиорационом подручју Београд Сава 2 и Београд Дунав 2 хидромелиорациони 
систем БГ С2 1. - БГ С2 16. и БГ Д2 1.

- Хитна санација обале потпорни зид

- Побољшање пропусне моћи канала Стара Тамнава ( од km 0+100 до km 3+300)

- Побољшање пропусне моћи канала Мислођин (L= 2.204,33 m)

- Побољшање пропусне моћи канала К-2

5. Буџет ГО Барајево

- Извођење (II, III, IV и V фазе) радова на изградњи моста преко Барајевске реке 
(код цркве)

- Извођење (I, II, III и IV фазе) радова на уређењу форланда и изради горње и доње 
шетне и бициклистичке стазе на Барајевској реци у Барајеву

6. Буџет ГО Оберновац

- Радови на одржавању водотока другог реда - хитна интервенција у Пољанама

7. Буџет ЈКП „Београдски водовод и канализација”

- Неопходни додатни радови на чишћењу каналске мреже у Макишком пољу 
(Канал 1 од km 0+000 до km 3+130,36;  Канал 1-7-1 од km 0+000 до km 1+333,90)

- Услуге препумпавања воде Ц.С. “Велики Макиш” - продужени рад ЦС Велики 
Макиш на испумпавању испуштене воде. 

8. Окончани радови на реализацији Плана пошумљавања површина за 
2016./2017. годину

-   Припрема терена и земљишта, садња топола на 13,72 ha (3.814 садница) у 
газдинској јединици „Дунав-Тамиш” Градска општина Палилула – одељење 8 
одсек 1 и одсек 6; одељење 9 одсек 1 и одсек а -део.

- Припрема терена и земљишта, садња топола на 6,37 ha (1.771 садница)  и садња 
врбе на површини од 0,91 ha (1.011 садница) у газдинској јединици „Савски 
форланд”, Градска општина Сурчин – одељење 2 одсек а и одсек 3; одељење 3 
одсек 1 и одсек 6; одељење 9 одсек 1 и одељење 10 одсек д-део.
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6.13 ЈАВНО ПРЕДУ ЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ - 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 2017. године вршена су:

1. Интерна мерења:

•	 Квалитета приземног слоја ваздуха, имисија, у околини ТЕНТ А и Б - свакодневно

•	 Контрола квалитета површинских и подземних вода – недељно и месечно 

•	 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 (Институт МОЛ Стара Пазова )

•	 Мерења нивоа буке у животној средини (Саобраћајни институт ЦИП)

РЕМОНТИ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЕЛЕКТРОФИЛТЕРА (ЕФ)

У складу са Планом за 2017. годину обављени су послови редовног одржавања ЕФ који 
обухватају машинске и електро радове.

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. Просуто уље и мазут у погону се 
сaкупља механички и применом адсорпционих средстава. У циљу спречавања загађења 
вода уљем и мазутом, предузимају се превентивне и санационе мере заштите. 
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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 2017. године спровођене 
су редовне мере заштите:

ТЕНТ А

•	 У току 2017. године величина воденог огледала на касети III је била од 40% до 
50%. На касети III уграђено је 153 топа и 290 прскача.

•	 У оквиру редовних послова биолошке рекултивације урађено је:

У пролећном сетвеном року 2017. године

−	 сaдњa 50.000 рeзницa тaмaриксa (кaсeтa II - 13.300 рeзницa и кaсeтa III - 36.700 
рeзницa) у периоду од 06.02.2017. до 09.03.2017 (од 06.02.2017. до 28.02.2017. су 
прављене резнице);

−	 сeтвa трaвe нa укупнo 87 ha рaвнoг дeлa кaсeтe II (10 ha –  24.04.2017.-10.05.2017. 
и 77 ha – 15.03.2017. -25.03.2017.);

−	 сeтвa трaвe нa 9,2 ha нaсипa (кaсeтa II - 5,23 ha и кaсeтa III - 3,97 ha) од 14.04.2017. 
до 17.05.2017. године;

−	 прихрaнa трaвe нa укупнo 100 ha рaвнoг дeлa кaсeтe II дeпoниje пeпeлa (од 
28.04.2017. до 05.05.2017. прихрана траве на 77 hа равног дела касете II и  од 
15.06.2017. до 20.06.2017. прихрана траве 23 hа равног дела касете 2);

−	 прихрaнa трaвe нa укупнo 17,83 ha нaсипa (18.06.2017. – 5 hа ободних касета II и 
III, 13.06. – 5 ha ; i 03.04. - 7,83 ha насипа)

−	 прихрaнa 2 813 сaдницa дрвeћa  пoсaђeних у јесен 2016. године нa oбoдним 
нaсипимa кaсeтe II и кaсeтe III (28.03.2017);

У јесењем сетвеном року 2017. године

−	 сeтвa траве на 40,50 ha рaвнoг дeлa кaсeтe II (од 02.10. до 12.10.2017.); 

−	 сeтвa траве 4,15 ha нoвoизгрaђeних нaсипa кaсeтe III (од 18.09. до 29.09.2017.);

−	 сaдњa 1.300 сaдницa (бaгрeмa 1.000 и дaфинe 300) нa oбoдним нaсипимa кaсeтe 
III (од 12.12.2017. до 21.12.2017. – 6 радних дана). 

TEНT Б

•	 Водено огледало у касети II у 2017. години одржавано је на 50-60% укупне 
површине касете II. То је податак који је Рударски институт званично дао у својим 
месечним извештајима о окултацији депоније.
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•	 Систем за квашење у касети II чине 120 високолитражних прскача (топова) који 
квасе суве плаже у касети II, а то је површина од насипа до језера (воденог 
огледала). Систем за квашење чине и 120 малолитражна прскача који служе за 
квашење насипа. 

•	 У оквиру редовних послова биолошке рекултивације у 2017. години урађено је:

У пролећном сетвеном року 2017. године

−	 сaдњa 20.000 рeзницa тaмaриксa (кaсeтa II – 7 800 рeзницa и кaсeтa I – 12 200 
рeзницa) у периоду од  06.02.2017.  до 14.03.2017. (од 06.02.2017. до 24.02.2017, седам 
радних дана прављене су резнице);

−	 прихрaнa трaвe посејане у јесен 2016. године нa укупнo 10 ha нaсипa пепела, 
минералним ђубривом КАН у норми 300kg/ha (31.03.2017)

−	 прихрaнa 1 881 сaднице које су посађенe у јесен 2016. године на ободним 
насипима касете II (29.03.2017).

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.

  

КОНТРОЛА УТИЦАЈА ДЕПОНИЈЕ ПЕПЕЛА И ШЉАКЕ ТЕНТ А И Б НА ЗЕМЉИШТЕ И 
ВОДЕ МЕЛИОРАЦИОНИХ КАНАЛА У 2017. 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.

У 2017. години испитивање утицаја депоније пепела на квалитета земљишта у околини 
ТЕНТ А ТЕНТ Б вршио је Институт МОЛ, Стара Пазова. Мерење је у току 2017. године 
вршено 2 пута, 1 у вегетационом периоду и 1 у ван вегетационом периоду.

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).

Према горе наведеној Уредби, садржај никла у свим испитиваним узорцима пепела био 
је знатно нижи од ремедијационе вредности (210 mg/kg).

Садржај осталих испитиваних тешких метала знатно је испод прописаних МДК.
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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.

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. 

Резултати мерења концентрације укупних таложних материја, УТМ, SO2 и чађ

Добијени резултати су упоређивани са прописаним максимално дозвољеним 
вредностима (МДВ) за УТМ према Уредби о условима за мониторинг и захтевима 
квалитета ваздуха (Сл. 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 утврђено је:

1. Просечне месечне вредности:

•	 на мерним местима у околини ТЕНТ А, кругу депоније ТЕНТ А, околини 
депоније ТЕНТ Б, околини Обреновца и Владимирцима није било прекорачења 
МДВ

2. Просечне годишње вредности: 

Добијени резултати концентрације SО2 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 125mg/m3. 

Анализом резултата закључује се да је

−	 100% резултата у испод ГВ, при чему је, 

−	 100% резултата мање од 50,0mg/m3, тј. налази се у оквиру класе квалитета 
ваздуха „одличан”.

Дугогодишња мерења концентрације SО2 у околини ТЕНТ А и ТЕНТ Б су показала да 
утицај ТЕНТ А и ТЕНТ Б у погледу SО2 нема локалан, већ глобални значај.

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 mg/m3, закључује се:

−	 99,33% резултата је испод МДВ

−	 98,42% резултата је у класи квалитета ваздуха „одличан”
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КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДА

У складу са законским обавезама обављена је периодична контрола површинских 
и подземних вода ТЕНТ А и Б. У 2017. години контрола вода је вршена од стране 
лабораторије АНАХЕМ-Београд и Градског завода за јавно здравље Београд 

Расхладна вода и атмосферска канализација

Највећа је потрошња техничке воде, (захвата из реке Саве), која по подацима за 2017. 
годину износи 2.155.053 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, 2,5-3% 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 2017. години температура у каналу расхладне воде се 
повећава у просеку за око 5,3ºC, а повећање температуре реке Саве на профилима 
низводно је у просеку за 0,6ºC (максимално за 0,9ºC). 

ТЕНТ Б - Према мерењима у 2017. години температура у каналу расхладне воде се 
повећава у просеку за око 7ºC. а повећање температуре реке Саве на профилима 
низводно је у просеку за 0.7ºC(максимално за 1,3ºC).

Отпадне воде

Санитарне отпадне воде

ТЕНТ А 

Санитарне отпадне воде се пречишћавају биолошким поступком, активним муљем при 
аеробним условима у постројењу BIODISK. 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 и даље у реку Саву. 
Постоје два уређаја:

•	 PUTOX I – у њему се пречишћавају отпадне воде из круга ТЕНТ Б и ресторана (из 
кога се претходно одстрањују уља и масти у сепаратору).

•	 PUTOX II – у њему се пречишћавају санитарне отпадне воде из радничког насеља.



206

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ У 2017. ГОДИНИ

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. 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 истовременом 
раду током 2017. године било довољно да у погону буде 20 до 25 бунара  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. 

ТЕНТ А 

У 2017. 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 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. 
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 
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(на депонији) и глини (земљиште). У сеоским бунарима је у већини узорака такође испод 
МДК-10µg/ l осим у једном узорку бунара 5 у Ратарима где је измерена вредност од 
14µg/l 

2. Концентрације сулфата у пијезометрима је променљива, а највећа је у узорцима 
пијезометара П24/а, П7-3, Пп/5 и П7/а, који су најближи депонији пепела, где је измерено 
од 227mg/l do 489mg/l. Концентрација сулфата изнад МДК од 250mg/l није регистрована 
ни у једном узорку сеоских бунара.

3. Од параметара који прелазе ремедијациону вредност у пијезометрима је 
забележено следеће:

- повећана концентрација олова у  пијезометру П19 (од 0,084 до 0,286mg/l у односу 
на рем. вредност  од 0,075mg/l) и једном узорку пијезометра П7/3 (0,081 mg/l )

- повећана концентрација кадмијума у  пијезометру П19 (од 0,017 до 0,021mg/l у 
односу на рем. вредност  од 0,006mg/l) и једном узорку пијезометра П21(0,015 
mg/l)

- повећана концентрација цинка у већини пијезометара (1,03 – 23,6mg/l у односу 
на ремедијациону вредност од 0,8mg/l), која се тумачи растварањем метала из 
поцинкованих цеви од којих су пијезометри израђени.

- у једном узорку пијезометра Пп-7  измерено је 8,04µg/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 једном узорку 
сеоског бунара 1 у Уровцима и једном узорку сеоског бунара 2 у Кртинској. 

2.  Електропроводљивост као последица високог садржаја растворених соли била 
је повећана изнад МДК од 1000 µS/cm  у узоцима бунара 2 и 3 у Кртинској и 
бунара 4 у Ратарима. 

3. Концентрација мангана изнад МДК воде за пиће од 0,05 mg/l као и гвожђа изнад 
МДК од 0,3 mg/l нађена је у узорцима бунара 2 и 3 у Кртинској.  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. 

4. Концентрација  нитрита преко МДК од 0,03mg/l и нитрата преко МДК од 50mg/l 
регистрована је у бунарима 2 и 3 у Кртинској. Концентрација нитрита била је 
повећана и у по једном узорку бунара 1 у Уровцима и 4 у Ратарима. Загађење 
нитратима може бити органског или неорганског порекла.

5. Неисправност у погледу повећаног утрошка KMnO4  у скоро свим узорцима 
сеоских бунара указује на повећано присуство органских материја и такође се 
може довести у везу са бактериолошком неисправношћу.
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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 2017. години испитивања површинских, подземних и отпадних вода вршила је 
лабораторија „Анахем” Београд. На основу мерења хемијских параметара 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 гласник РС”, 
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 у појединим узорцима 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 6 - 60μg/l , што значи да је осим у 
једном узорковању била виша од граничне вредности од 10 μg/l. Концентрација 
сулфата такође у узорцима низводно од депоније пепела превазилази граничну 
вредност од 100 mg/l и креће се у опсегу 107 – 497 mg/l. Бор је измерен у 
коинцентрацијама 1440 - 2159 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 0,7ºC максимално 1,3 ºC. 

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).



210

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ У 2017. ГОДИНИ

1. Концентрација арсена у свим пијезометрима је била испод границе детекције, 
осим у једном узорку пијезометра П9/1 где је измерено 7μg/l, што је мање од 
МДК - 60μg/l. Ниска концентрација арсена у узорцима вода из пиезометара 
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 84 - 579mg/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 П9/1, П70, П74, П59, П2 и П35 где је 
измерено 0,9 – 2,5mg/l, док 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 одс т упања од МДК било је  у  погледу с ледећих параметара: 
електропроводљивости, утрошка калијум перманганата и мангана.

1. 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 бунара 3 и 4 у Грабовцу.

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. Концентрација мангана била је повишена у појединим узорцима бунара 3 у 
Грабовцу и 6 у Скели , као и свим узорцима бунара 2 у Дрену, 8 у Скели и 9 у 
Ратарима.

4. У свим испитиваним бунарима нађена је бактериолошка неисправност.

Повећане концентрације мангана 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), 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.



211

7. КОМУНА ЛНЕ ДЕ ЛАТНОС ТИ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНТРОЛА РАДИОАКТИВНОСТИ У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Контрола радиоактивности у радној и животној средини се врши редовно од 1990. 
године. У 2017. 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. 

Извршено је мерење јачине амбијенталне дозе гама зрачења у приземном слоју 
атмосфере 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

−	 јачина амбијенталне дозе гама зрачења у приземном слоју атмосфере 
варира у границама нивоа основног зрачења

−	 добијени резултати мерења у 2017. 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
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ТЕНТ Б

У 2017. 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 у прехрамбеним 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.

КОНТРОЛА РАДА ЕЛЕКТРОФИЛТЕРА И МЕРЕЊЕ ЕМИСИЈЕ ЗАГАЂУЈУЋИХ МАТЕРИЈА 
У ВАЗДУХ

Интерна контрола рада електрофилтера 

У току 2017. године је редовно праћен рад електрофилтера (ЕФ) од стране надлежних 
служби у ТЕНТ.

Периодична мерења емисије штетних и опасних материја у ваздух 

Мерење емисија загађујућих материја у ваздух за 2017. 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.
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Масене концентрације су сведене на нормалне услове (p=1013mbar и t=00C), сув гас и 
референтни О2 6 % (за котлове на угаљ)

ТЕНТ А - Према CEMS-у, усаглашеност по димњацима: 

Димњак А1-А2-А3: 

•	 све средње месечне вредности азотних оксида су у границама ГВЕ;

•	 све средње месечне вредности угљенмоноксида су у границама ГВЕ;

Димњак А4-А5-А6 : 

•	 све средње месечне вредности азотних оксида су у границама ГВЕ;

•	 све средње месечне вредности угљенмоноксида су у границама ГВЕ;

ТЕНТ Б - Према CEMS-у, усаглашеност по димњаку :

•	 све средње месечне вредности азотних оксида су у границама ГВЕ;

•	 све средње месечне вредности угљенмоноксида су у границама 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

•	 CО испод ГВЕ за заједнички димњак котлова 2 и 3

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. 
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ТЕНТ А

У 2017. години нису склапани уговори за продају неопасног отпада. Отпад је почетком 
године преузет са локације ТЕНТ А од стране оператера Ђолекс Шабац у количини од 
237,34t (гвожђе и челик), а на основу уговора из 2016.године. 

За неопасан отпад који нема употребну вредност у 2017. години склапани су уговори 
за збрињавање (минерална вуна, јонска маса, отпадни шут) са оператерима ФЦЦ ЕКО 
д.о.о. Београд, Југо-Импекс Ниш и ЈКП Обреновац. На основу тих уговора у 2017. години 
са локације ТЕНТ А збринуто је 33.038,28 t неопасног отпада.

Што се тиче опасног отпада, у 2017. години потписани су уговори о продаји са следећим 
овлашћеним фирмама:

- МЕТАЛПРОМ Ваљево за електронски и електрични отпад,

- ВП Дистрибуција Београд за отпадне оловне акумулаторе и

- ОПТИМА ФОРМА Крушевац за отпадна уља. 

Поред уговора о продаји потписани су и уговори о збрињавању опасног отпада са 
следећим овлашћеним фирмама:

- КЕМИС Ваљево за отпадну амбалажу контаминирану опасним материјама, 
живине и флуо-сијалице;

- БРЕМ ГРУПА Београд за адсорбенте, пуцвал са уљем и мазутом и  отпадне масти.

На основу ових уговора са локације ТЕНТ А у 2017.години преузето је 80,093t опасног 
отпада. 

ТЕНТ Б 

У 2017. години су потписани уговори за продају неопасног отпада са фирмама Металпром 
Ваљево, Инос Балкан Ваљево, Ђолекс Шабац,  Димничар АД Београд. Уговори се односе 
на све локације огранка ТЕНТ, а са ТЕНТ Б збирно је у 2017. години продато 1,974.007 t 
неопасног отпада. Поред уговора о продаји, за неопасан отпад који нема употребну 
вредност у 2017. години је склопљен уговори за збрињавање (минерална вуна, јонска 
маса) са оператером ФЦЦ Еко Лапово. На основу тог уговора у 2017.години са локације 
ТЕНТ Б збринуто је 113,920 t неопасног отпада.

Што се тиче опасног отпада, у 2017. години потписани су уговори о продаји са следећим 
овлашћеним фирмама:

-  ВП Дистрибуција Београд за отпадне оловне акумулаторе ,

- ОПТИМА ФОРМА Крушевац за отпадна уља, 

- Металпром Ваљево за електронски отпад .

Поред уговора о продаји потписани су и уговори о збрињавању опасног отпада са 
следећим овлашћеним фирмама:
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- КЕМИС Ваљево за отпадну амбалажу контаминирану опасним материјама, 
раствараче, живине и флуо-сијалице;

- Петро Лаб Сервис Београд за чишћење резервоара за дизел(погонско гориво 
и дизел) ;

- АСА ЕКО Београд за изолационе плетенице -азбестне ;

- Јунириск Београд за отпадни муљ из резервоара ;

- Митеко Београд за отпадну контаминирану ПВЦ амбалажу од хемикалија

- Клининг Систем Шабац за отпадну контаминирану ПВЦ амбалажу од хемикалија 
и отпадну металну амбалажу од хемикалија;

- Еко-Логистика Нови Сад за отпадна адсорпциона средства са уљем и мазутом, 
отпадни пуцвал, отпадне боце од гасова;

На основу ових уговора са локације ТЕНТ Б  у 2017. години преузето је 98,296 t 
опасног отпада. 

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 огранка ТЕНТ 
погодан за производњу цемента и других грађевинских материјала. Поред тога пепео 
се може користити и за градњу путева. 

Током 2017. године са локације ТЕНТ Б је са на основу уговора испоручиван суви пепео 
и шљака: 

- цементарама у земљи количини од 76.804,16 тона, 

- остале сврхе (индустрија грађ.материјала) у количини од 19.843,46 тона. 

Са локације ТЕНТ А током 2017. године није било испоруке пепела и шљаке.
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УВОЂЕЊЕ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СAКУПЉАЊА, ПРИПРЕМЕ, ТРАНСПОРТА И 
ОДЛАГАЊА ПЕПЕЛА И ШЉАКЕ

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. 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. 

ПРИМЕНА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕМА 
СТАНДАРДУ ISO 14001

Трећа ресертификација система ЕМС је извршена 2017. од стране сертификационог тела 
SGS, а рок важења сертификата је продужен до 2020. године. У 2017. години у току је 
било увођење новог система менаџмента управљања енергијом ЕnMS ISO 50001.

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”, 
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО „БЕОГРАД”

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” водеће је предузеће у управљању 
шумама. Шумско газдинство „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 уклањају се 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 
дозвољеним активностима, као и едукација деце предшколског и школског 
узраста уз спровођење традиционалног такмичења „Шумарски вишебој”.
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Поред горе наведених, редовних радова, у току 2017. године реализовани су и неки 
грађевински радови и то у следећим заштићеним подручјима:

•	 СП „Миљаковачка шума” – Текуће (редовно) одржавање трим стазе чија је дужина 
1 000 m, а ширина 1,5 m.

•	 ПИО „Авала” – Реконструкција дела пешачке стазе од извора Сакинац до врха 
Авале (424 m), а на једном делу пешачке стазе Сакинац – врх Авале урађена је 
сигнализација за особе са инвалидитетом са акцентом на слепа лица и слабовиде

•	 СП „Липовичка шума-Дуги рт” - Изградња трим стазе дужине 720 m

•	 СП „Шума Кошутњак” - Изградња 2 камена ложишта са три ложећа места и 
пешчаником.

На основу Програма за одржавање и уређење излетничких шума Београда током 2017. 
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 је уклањан снег и лед са стаза на прилазима 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 
2017. године створени су услови за квалитетан и безбедан боравак у природи за све 
посетиоце шума на Авали, Кошутњаку, Миљаковачкој шуми и Ади Циганлији.

Светски дан шума 21. март ове године је обележен великом акцијом садње у организацији 
ЈП „Србијашуме”, у сарадњи са општинама и локалним самоуправама на територији 
читаве Републике Србије у преко 90 вртића и основних школа садњом садница дрвећа 
од 20. до 23. марта.

Засађено је по дванаест четинарских садница, највише пирамидалних и смарагдних 
туја и у мањој количини оморика, смрча и сребрних смрча. Том приликом су шумарски 
инжењери ЈП „Србијашумe” организовали часове едукације за децу у вртићима и 
школама и показивали деци како се сади, чува и негује дрвеће. Кроз занимљива, и 
узрасту прилагођена, предавања објаснили су им колики је значај шума за квалитет 
живота грађана и говорили о улози шума у заштити животне средине.

Порука свих спроведених активности  ЈП „Србијашуме” је подизање свести деце, у 
вртићима и основним школама, о значају шума и повећању степена шумовитости Србије.
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У 2017. години, у оквиру радова на гајењу шума извршено је вештачко обнављање 
шума на површини 362 ha (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 62 ha.

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 2017. години реализовани су на површини од 3 
560 ha.
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6.15. БОТАНИЧКА БАШТА „JEВРЕМОВАЦ“ 

Програм управљања заштићеним подручјем Споменик природе Ботаничка башта 
„Јевремовац” за 2017. годину, донет је на основу члана 54. Закона о заштити природе 
(„Службени гласник РС”, број 36/09, 88/10, 91/10 и 14/16 – испр.), Уредбе о заштити 
Споменика природе Ботаничка башта „Јевремовацˮ („Службени гласник РС”, број 
23/95) као природно добро - споменик природе од великог значаја - II категорије, 
као и Одлуке о утврђивању Ботаничке баште „Јевремовац” у Београду за Споменик 
културе („Сужбени гласник РС”, број 30/07), а у складу са Планом управљања заштићеним 
природним добром „Ботаничка башта Јевремовац за период 2011-2020. године. Годишњи 
Програм управљања за 2017. годину базиран је на читавом низу послова који су зацртани 
у средњорочном Плану управљања заштићеним природним добром Ботаничка башта 
„Јевремовац” за период 2011-2020. године. Већи број послова предвиђених Програмом 
управљања за 2017. годину је реализован, а део послова се преноси и у наредни период.

Током 2017. године настављен је рад на остваривању свих циљева заштите, очувања, 
унапређења и одрживог коришћења заштићеног подручја, предвиђених Програмом 
управљања. У том правцу су настављене активности на изради Концепта даљег развоја 
Ботаничке баште „Јевремовацˮ. Прецизније су дефинисани основни садржаји кроз 
представљање систематике и филогеније биљака, њихове екологије, морфологије, 
физиологије, као и њиховог апликативног значаја у другим научним областима.  Највише 
се радило на утврђивању нових предлога за обогаћивање биљног фонда (флоре), као 
и на концепцији распореда биљних врста на отвореном простору и у Стакленику. Ради 
остваривања циљева заштите, очувања и унапређења предузимане су активности на 
континуираном праћењу здравственог стања биљака у Ботаничкој башти и с тим у вези 
разматране могућности реализације адекватних мера заштите.

Програми презентације садржаја Баште широј јавности путем разних манифестација, 
тематских изложби, промоција путем медија, адекватним обележавањем вредности 
(информативне табле, етикете, ознаке и др.) као и продубљивањем сарадње Баште са 
другим институцијама, установама, компанијама и појединцима у земљи и иностранству 
један је од актуелних начина обезбеђивања заштите свих вредности и садржаја 
Ботаничке баште. Физичко–техничко обезбеђење Баште  употпуњено је ангажовањем 
чуварске службе.

Праћење стања и правовремена заштита постојећих биљака у стакленику и на отвореном 
простору обављана је у координацији са фирмом „Екосан”, која је сертификована за 
ову врсту делатности. Мере неге, одржавања и унапређења постојећег биљног фонда 
реализоване су у сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд” и др., а уз сагласност Завода за 
заштиту природе Србије (решења бр. 019-573/2 од 06.04.2016; бр. 019-913/2 од 27.04.2017; 
бр. 019-2389/2 од 27.10.2017). 

Унапређење биљног фонда отвореног простора Ботаничке баште са камењарима и 
едукативном систематском парцелом, реализовано је кроз садњу дендролошког и 
зељастог материјала (Albizia julibrissin, Magnolia grandiflora, Lagestroemia indica, Wisteria 
sinensis, Robinia pseudoacacia „monophylla“, Cladrastis lutea, Laburnum anagyroides, Robinia 
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hispida, Cotinus coggygria, Ocimum basillicum, Cynara cardunculus, Levisticum officinale, 
Artemisia absinthium, Eruca sativa, Valeriana officinalis, Artemisia schmidtiana и др.), у складу 
са Програмом управљања и условима заштите природе добивеним од стране Завода 
за заштиту природе Србије. Делимично су реализовани послови на изградњи нових 
површина са посебним садржајима. Постојећи папратњак је допуњен са неколико врста 
папрати из флоре Србије, а у ружичњаку су постављени  метални држачи. Такође, у 
складу са Програмом управљања, извршено је и унапређење биљног фонда Стаклене 
баште (Crassula ovata, Euphorbia trigona, Codiaeum variegatum, Tevetia peruviana, Citrus 
paradisi, Aglaonema commutatum, Euphorbia pucherima, Pachypodium lamerei, Euphorbia 
trigona „rubra“, Opuntia cylindrifolia, Begonia ricinifolia, Begonia erytrophylla, Ficus australis, 
Chamaedorea elegans, Annona reticulate, Tamarindus indica, Artocarpus heterophyllus, Tespesia 
populnea, Cimbopogon citrates, Carica papaja, Terminalia catappa и др.).

У Хербаријуму (BEOU) радило се како на научним истраживањима, тако и на техничкој 
и стручној обради постојећег хербарског материјала. Континуирано је вршена стручна 
ревизија одређених група биљака, од стране домаћих и страних стручњака, као и 
идентификација новоунешеног биљног материјала. Поред тога, ове године је хербарска 
збирка обогаћена драгоценим хербарским материјалима, са подручја Србије, Грчке, 
Албаније, Македоније, Црне Горе и Бугарске.

 Библиотека Ботаничке баште „Јевремовац” прикључена је на систем Cobiss (Кооперативни 
онлајн библиотечки систем и сервиси) који омогућава електронску претрагу фонда. У овој 
години унето је 5264 књига, 213 часописа и др. 

Поред редовног одржавања Стакленика, простор на главном улазу у објекат је оплемењен 
постављањем два велика стилизована ћупа са биљкама.

Реализоване су и активности на одржавању ограде, зграда и других објеката значајних 
са културно-историјског аспекта. Радови текућих поправки у објектима Баште су 
реализовани према приоритетима и тренутним  потребама. 

Обзиром да Ботаничка башта „Јевремовац” представља веома специфично заштићено 
природно добро, активности на одрживом коришћењу природних вредности, развоју 
и уређењу простора су другачије од осталих заштићених подручја. Наиме, Ботаничка 
башта не представља природно добро које треба да остане у „природном стању”, већ 
је то простор у коме се чувају, проучавају и презентују природне вредности, односно 
представници флоре пореклом из различитих екосистема Србије, региона и света. Оне 
се овде узгајају у сасвим новим условима (у другачијем климату у односу на природна 
станишта врста, на другачијој подлози, у стакленику итд.). Од посебног је значаја 
присуство представника ретке, угрожене и законом заштићене флоре која се у условима 
Ботаничке баште „ex situ“ штити, проучава и представља јавности.

Са посебном пажњом у Ботаничкој башти „Јевремовац” већ дужи низ година реализујемо 
и усавршавамо велики број разноврсних активности са циљем да подигнемо ниво 
свести јавности у домену екологије, односно значаја очувања природе, животне 
средине и биодиверзитета (обележавање Светског дана заштите животне средине, 
Светског дана заштите биодиверзитета). Поред тога, наше активности су усмерене и 
у домен значаја очувања културне баштине једне земље, при чему Ботаничка башта 
„Јевремовац“ представља јединствени пример очувања духа историје и традиције, 
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донатортсва, посвећености образовању, научног ентузијазма, колекционарства, 
очувања јединственог просторног и архитектонског амбијента у урбаној средини итд.

Програме са овим циљем реализовали смо кроз више врста активности:

1.  скоро 16000 посетилаца различитих профила пратило је предавања стручних 
водича Ботаничке баште;

2. унапређивањем односа са јавношћу, посебно са штампаним и електронским 
медијима;

3. промотивним радом у јавности ради презентације садржаја Ботаничке баште;

4. издавањем информативно-пропагандног материјала о Башти у виду билтена, 
разгледница, блокова, оловака, постера, сувенира и друго;

5. суфинансирањем штампања два (2) броја часописа Института за ботанику и 
Ботаничке баште Јевремовац „Botanica Serbica”;

6. организацијом заједничких активности са заинтересованим странама на 
обележавању: Дана заштите животне средине (11.04.) у организацији Завода 
за заштиту природе Србије, Дана науке (10.07.) у сарадњи са Центром за 
промоцију науке, Дана европске баштине (25.09.) и Дана Биолошког факултета 
(28.09.) у сарадњи са Биолошким факултетом; 

7. презентовањем и уступањем простора Ботаничке баште и за остале 
активности попут: посета делегације Европске Уније са комесаром Јоханесом 
Ханом; свечано потписивање споразума о сарадњи НП „Тара” из Србије и НП 
„Црни Кањон” из Колорада; Изложба слика Гордане Науновић и групе аутора; 
прилози за емисију „Све боје живота“ РТС 2 и др.

Предузете су све неопходне мере у циљу промоције Ботаничке баште, не само као 
заштићеног подручја, него и као потенцијално веома атрактивне туристичке понуде 
Београда и споменика културе са бројним културним вредностима, још увек недовољно 
познатих широј јавности.



223

7. КОМУНА ЛНЕ ДЕ ЛАТНОС ТИ У ФУНКЦИЈИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

6.16. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТ У ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Завод за заштиту природе Србије је у оквиру своје делатности на територији града 
Београда, током 2017. године, спроводио активности у вези вишегодишњих истраживања 
и валоризације природних вредности; прелиминарна истраживања на основу чијих 
резултата се процењује испуњеност услова за заштиту, врста заштите и категорија 
покретања поступка за заштиту; стручни надзори над заштићеним подручјима; сарадња 
са Републичком инспекцијом при Министарству заштите животне средине по пријавама 
за недозвољене радње у вези строго заштићених и заштићених дивљих врста; подизање 
свести најшире јавности о заштити природе и очувању природних ресурса итд.

У оквиру вишегодишњих истраживања и валоризације природних вредности 
Програмом рада Завода за 2017. годину била је предвиђена ревизија Студије заштите 
ПИО „Форланд Београда” због планиране изградње нове београдске луке (на основу 
Одлуке о изради Просторног плана подручја посебне намене (ППППН) нове луке у 
Београду са слободном зоном („Службени гласник РС”, бр. 22/2016). Циљ ревизије Студије 
заштите ПИО „Форланд Београда” је био прецизирање режима и мера заштите, као и 
проналажење компензацијских мера односно заштита нових локалитета са идентичним 
или сличним типовима станишта приоритетним за заштиту у приобаљу Дунава, узводно 
од планског подручја, на десној обали Тамиша на територији Града Београда, као и на 
ушћу Велике Мораве. У циљу ревизије обављени су стручни надзори станишта на којима 
се налазе 7 евидентираних гнезда строго заштићене врсте орао белорепан (Haliaeetus 
albicilla) у форландима Дунава и Тамиша, на локалитетима у К.О. Бесни Фок, на к.п. 490, 
као и на локалитетима у Газдинској јединици „Дунав” и ГЈ „Рит“ Шумског газдинства 
„Београд”. Евидентирана гнезда се налазе у простору разматраном за компензацијске 
мере. Поступак ревизије и редефинисања граница и режима заштите предвиђено је и 
током 2018. године.

У вези скидања заштите донета је Одлука о престанку заштите заштићеног природног 
добра „Келреутерија” на Калемегдану у Београду (број: 501-560/17-С од 29.09. 2017. године 
– Скупштина града Београда; „Службени лист града Београда”, број: 70/2017).

Стручни надзор је обављен у следећим заштићеним подручјима: 

Предео изузетних одлика „АВАЛА”

Стручни сарадници Завода су у оквиру својих редовних активности, извршили стручни 
надзор у заштићеном подручју. Обиласком заштићеног подручја закључено је да 
је стање шума у резерват „Ладне воде” (режимом заштите I степена) добро и да су 
поштоване све мере заштите прописане Решењем о заштити.

У простору са режимом заштите II степена било је извођење радова у циљу побољшања 
квалитета и здравственог стања шумских екосистема. Након великог невремена крајем 
јула месеца 2016. године утврђено да је оштећен одређени (мањи) број стабала у 15. и 16. 
одељењу, те је израђен „Санациони план оштећених шума елементарним непогодама 
(ветролом) ” и предузете мере за отклањање последица.
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На подручје са утврђеним режимом заштите III степена било је више активности. 
Извршено је редовно уклањање непожељне вегетације (трава, папрат, купина и сл.) 
у неколико одсека у одељењима 17. и 19. Последице невремена из 2016. утврђене су 
у већем обиму у мешовитим састојинама лишћара (храст китњак, липа, цер, буква и 
граб) и на мањим површинама у вештачки подигнутим сатојинама четинара (црни бор). 
Највећи број стабала страдао је у 17, 19, 20, 21, 22 и 23. одељењу. Уклоњени су делови  
поломљених и изваљених стабала, чиме је отклоњена опасност од могућег накнадног 
страдања посетилаца. На основу Санационог плана вршени су радови током 2017. 
године, а наставиће се одговарајућом динамиком до потпуне реализације Плана.

На укупно заштићеној површини вршено је праћење појава сушења шума и биљних 
болести,  бројност штетних инсеката на храстовим стаблима анализом гранчица пре 
листања, постављањем ловних стабала (која су након завршене анализе прописно 
уништена) и бројањем гусеница на листовима након листања. 

Извршено је постављање клупа, столова и надстрешница, уређење-реконструкција 
стазе која води до извора Сакинац и израђено је ложиште од камена и песканом. 

Управљач је редовно вршио надзор над природним добром у циљу спречавања 
бесправне изградње. За потребе извођења радова и активности планираних Програмом 
управљања, Управљач је прибављао услове Завода за заштиту природе Србије. 
Истовремено је све кориснике простора заштићеног природног добра и организаторе 
манифестација на Авали, упућивао на благовремено прибављање услова заштите 
природе од Завода. 

У циљу промоције природног добра у циљу подизања свести код младих (од основаца 
до студената), локалног становништва и других посетилаца – туриста, управљач је 
организовао и подржао низ манифестација са идејом да се презентују вредности 
Авале као природног добра и излетничког места. Циљ манифестација је био, о заштити 
природе и значају очувања и унапређења оваквих природних и предеоних целина.

Споменик природе „ТОПЧИДЕРСКИ ПАРК”

Извршен је теренски обилазак локалитета у оквиру рубне зоне Топчидерског парка, уз 
Раковички пут, а за потребе израде услова заштите природе за постављање топловода у 
дужини од око 193 m у заштићеном подручју. Постављање топловодних цеви планирано 
је у ров ширине око 90 cm и дубине 70-80 cm на парцели код Милошевог конака на 
чистини, између дендрофлоре. Tраса даље скреће код прве шетне стазе према стаблу 
јаворолисног платана Platanus х acerifolia, близу дебла,  заобилази га и води преко чистине 
према другом стаблу европске смрче (Picea abies (L.) Karst.), близу дебла. Даље траса води 
кроз живу ограду, према стаблима Platanus х acerifolia (дрворед) ка неуређеном делу 
парцеле обраслом липама, јасеноликим јавором и др. У том делу, траса под извесним 
углом излази на Раковички пут кроз живу ограду и наставља према комплексу касарне 
„Топчидер”. Утврђено је да део трасе од прве преломне тачке ка југозападу, даље читавом 
дужином до тачке преласка трасе преко Раковичког пута ка касарни „Топчидер” није 
повољан. Размотрити измештање трасе топловода изван подручја Споменика природе 
или трасирање у зони Парка која је у потпуности без вегетације уз Раковички пут. У 
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случају да не постоји могућност промене трасе топловода, услед евентуалног проблема 
са укрштањем подземних, неопходно је утврдити компензацијске мере и начин санације 
терена.

Споменик природе „ПИОНИРСКИ ПАРК”

Теренски обилазак заштићеног природног добра обављен је у два наврата, по допису 
Управљача, ЈКП „Зеленило Београд” ради уклањања/сече 6 стабала на заштићеном 
подручју природног добра, и то: два стабла клена (Acer campestre L.) са ознаком 100/1 и 
303/1, два стабла липе (Tili vulgaris Hay) са ознаком 290/38 и 291/38, једно стабло јавора 
(Acer pseudoplatanus L.) са ознаком 190/6 и једно стабло зове (Sambucus nigra L.) са 
ознаком 153/30. Сва наведена стабла су у јако лошем стању, болесна су и полусува, са 
редукованим крошњама, односно имају само незнатне остатке крошњи. На деблу се 
уочавају оштећења, скинута кора, рупе и трулеж. Естетска вредност, као и свеукупно 
стање стабала предложених за уклањање је лоше, као и чињеница да су нека од 
стабала близу или поред саме шетне стазе и тротоара прометне улице. С обзиром на 
стање стабала неопходно их је  уклонити, у циљу заштите и унапређења природног 
добра и безбедности људи и саобраћаја. Управљач треба да изврши сечу шест стабала, 
означених према Ситуационом плану са диспозицијом постојећег зеленила Пионирског 
парка у складу са Решењем о условима заштите природе.

Теренски обилазак обављен је ради извођења радова за потребе Техничког одржавања 
заштићеног подручја Споменика природе „Пионирски парк”, а који обухватају: сечу/
уклањање стабала која су у лошем стању, болесна и  полусува (планирали/навели 
10, али није коначан број), као и прераслог шибља (дуж Улице кнеза Милоша, као 
и унутар Парка); садњу стабала на местима где су уклоњена и на позицијама где 
постоје просторне могућности за формирање нових групација високе вегетације у 
комбинацији са засадима жбуња и цветних елемента; пресађивање 3 стабла кедра и 
формирање групације на адекватном месту, као и 1 стабла пауловније, како би се уз 
већ постојеће стабло пауловније формирала групација уз паркинг простор; обнављање 
травњака полагањем травног бусена, као и постављање аутоматског заливног система 
на целокупној површини Парка; постојеће стазе чија је траса и намена задржана у 
потпуности  уз минималне корекције и уједначавање њихових ширина, као и простор за 
игру деце који је испројектован тако да не угрози постојећу вегетацију. Оцена естетске 
вредности, здравственог стања, као и свеукупног стања стабала предвиђених за сечу/
уклањање је незадовољавајућа. Стабла планирана за сечу, као и шетне стазе су у лошем 
стању. Неопходно је да Управљач прилагоди/усклади техничку документацију тј. податке 
у приложеној техничкој документацији са Ситуационим планом са диспозицијом 
постојећег зеленила Пионирског парка који је саставни део Студије заштите (2007) и 
основ за вођење базе података о заштићеном природном добру.

Споменик природе „БОТАНИЧКА БАШТА - ЈЕВРЕМОВАЦ”

Извршен је теренски обилазак у вези захтева за сукцесивно уклањање два стабла јавора 
(Acer pseudoplatanus) (Мануал бр. 14-206 и 14-208), једног стабла америчког копривића 
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(Celtis occidentalis) (Мануал бр. 14-207) и превршавање стабла софоре (Sophora japonica) 
(Мануал бр. 14-116) и њихову замену новим дендролошким материјалом (Cladrastis lutea, 
Gleditsia triacanthos, Laburnum anagyroides, Sophora japonica ̀ Pendulà , Robinia pseudoacacia). 
Приликом теренског обиласка констатовано је следеће:

- стабла се налазе на површини уз западни део границе, уз ограду Ботаничке 
баште, 

- стабла немају карактеристичан хабитус нити естетску вредност услед радикалних 
мера орезивања,

- стабла су високо издигнуте крошње, дебла очишћена од грана,

- стабло софоре је надвисило остала стабла и објекте и постоји проблем у 
даљем спровођењу мера неге (орезивању). Превршена стабла су физиолошки 
осетљивија, губе функцију и немају више естетску вредност. Из наведеног 
констатована је потреба уклањања стабла софоре заједно са осталим 
примерцима, како би се обезбедио простор за адекватно извођење садње врста 
из фамилије Fabaceae, међу којима је предвиђена и софора.

Одабир врста за замену/садњу извршити у складу са карактеристикама простора. 

Управљач поседује Мануал дендрофлоре, али не и дигитализовану карту. Све услуге 
одржавања дендрофлоре заштићеног простора остварује се преко ЈКП „Зеленило 
Београд” које на добровољној бази (када се нађе времена) изводи минималне и хитне 
интервенције (уклањање стабала, орезивање уз помоћ корпе, и др.). Постоји проблем 
перманентног правилног одржавања дендрофоре услед недостатка људских ресурса 
и средстава.

Споменик природе „АРБОРЕТУМ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА”

Теренски обилазак овог заштићеног подручја обављен је на позив Управљача за израду 
идејног решења пројекта Трим стаза и подношења захтева за услове заштите природе. 
Управљач је предочио да је Планом управљања 2012-2022. и Програмом рада за 2017. 
годину предвиђена реализација уређења трим стазе и парка за децу и омладину са 
посебним потребама. У том циљу су отпочете припремне активности за подношење 
документације и израда идејних решења које  ће финансирати Секретаријат за заштиту 
животне средине града Београда, док ће за тематски парк Управљач конкурисати за 
донацију. На основу извршеног теренског обиласка локације утврђено је следеће:

- планирана је трим стаза двосмерног карактера, са улазом/излазом код паркинга 
Факултета са једне стране и поља F и G са друге стране,

- стаза се дефинише непосредно уз ограду заштићеног подручја,

- неопходне су мање интервенције на уклањању вегетације, уз дознаку надлежног 
органа,

- стаза ће бити повезана пешачким (шумским) стазама са зонама у Зони 
проширења,
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- природна конфигурација терена се задржава, уз минималне машинске 
интервенције,

- иза зоне Расадника предвиђено је формирање парка за децу и омладину са 
посебним потребама, у сарадњи сарадницима школе.

Формирање трим стазе у ободном делу Арборетума представља адекватно решење 
коришћења рубне зоне која је била запуштена и неугледна. Уређењем додатних стаза 
које повезују зону проширења са трим стазом обезбеђује се равномерно коришћење 
подручја.

Споменик природе „ЗВЕЗДАРСКА ШУМА”

На основу захтева ЈКП „Зеленило Београд”, Сектор за правне и опште послове и 
заштићена природна добра РЈ за заштићена природна добра, за издавање Мишљења 
на пројектну документацију „Предмер и предрачун радова одржавања јавне зелене 
површине у заштићеном подручју Звездарска шума, ЗОНА 1-1, ГО Звездара”, извршен је 
теренски обилазак локације. Том приликом утврђено је следеће: постојећи мобилијар 
је дотрајао, утврђен је известан број старих и свежих пањева, електро инсталације 
пролазе ободом Зоне кроз крошње дрвећа. Обод Зоне 1-1 је угрожен проласком и 
паркирањем возила на зеленој површини заштићеног подручја. У складу са стањем на 
терену, констатована је потреба замене мобилијара и уређења Зоне 1-1. 

Извршен је обилазак по пријави о постојању депонија у Звездарској шуми, нарочито у 
наставку улице Косте Новаковића (мала депонија поред контејнера) и пешачке стазе 
испод Опсерваторије. Том приликом није потврђено присуство депонија по пријави 
на горе наведена два локалитета, констатована је групација контејнера који су уредно 
одржавани. Даље је утврђено да је спровођење мера неге зелених површина у оквиру 
комплеса Опсерваторије слабијег интензитета. Приметно је добро одржавање зелених 
површина намењених за активну и пасивну рекреацију уз улицу Волгина, као и у 
централном делу шуме, а сходно намени тог дела шумског комплекса. Није констатовано 
присуство било каквог отпада а у току су радови на одржавању зелених површина у 
делу парк шуме – зона активне и пасивне рекреације (дуж улице Волгина), где су видно 
су постављене табле о заштићеном подручју дуж границе заштите. 

Нису констатоване депоније по пријави, нити угроженост заштићеног подручја 
недозвољеним активностима у том смислу. Констатовано је да управљач ЈКП „Зеленило 
Београд” спроводи мере одржавања комплекса Звездарске шуме.  Завод је у складу са 
делокругом свог рада упутио одговор подносиоцу пријаве и извршио прослеђивање 
пријаве надлежној инспекцији за животну средину града Београда, управљачу ЈКП 
„Зеленило  Београд”, као и Секретаријату за заштиту животне средине града Београда 
на даљу надлежност.

Завод за заштиту природе Србије је у сарадњи са Републичком инспекцијом при 
Министарству заштите животне средине током 2017. године, спроводио следеће 
активности по пријавама за недозвољене радње у вези строго заштићених и 
заштићених дивљих врста: 
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−	 Контролу физичког лица за држање строго заштићених врста птица по 
пријави Друштва за заштиту и проучавање птица Србије, 

−	 Инспекцијски надзор и стручна подршка инспекцији (Buteo buteo, Felis 
silvestris) угоститељског објекта „Царски лов” по пријави Друштва за заштиту 
и проучавање птица Србије за излагање препарата строго заштићених 
врста птица и сисара,

−	 Преузимање и збрињавање ветрушке Falco tinnunculus по позиву физичког 
лица у добром здравственом и кондиционом стању у волијеру Института 
за биолошка истраживања „Синиша Станковић” у Београду,

−	 Контрола физичког лица за држање 33 јединки неколико врста папагаја 
(Psittacus erithacus, Amazona aestiva, Amazona autumnalis, Amazona 
ochrocephala, Amazona festiva, Amazona albifrons, Amazona vinacea, Amazona 
leucocephala, Poicephalus senegalus) са свом потребном документацијо осим 
за по једну младу јединку Amazona ochrocephala и Psittacus erithacus за које 
наложено да се прибави у најкраћем року,

−	 Враћање у природу десет јединки ветрушке Falco tinnunculus привремено 
збринутих у Бео зоо врт у Београду

−	 Обилазак и прописивање мера заштите за очување гнезда беле роде 
Ciconia ciconia

−	 Контрола физичког лица за држање строго заштићене врсте птица Carduelis 
carduelis (штиглић, чешљугар) по анонимној пријави, али птице нису 
пронађене 

−	 Обилазак и прописивање мера заштите за очување гнездилишта орла 
белорепана Haliaeetus albicilla на локалитетима Форланд Дунава, Ковилово, 
Врбовски, Тамиш, Бесни Фок - ГЈ „Дунав” и ГЈ „Рит”, ШГ „Београд”, ЈП 
„Србијашуме” општина Палилула, Београд у зонама од 100 односно 300 m 
полупречника од гнезда

−	 Контрола физичког лица имаоца 18 примерака строго заштићених дивљих 
врста птица (три јединке сурог орла Aquila chrysaetos, десет јединки 
харисовог јастреба Parabuteo unicinctus, четири јединке јастреба Accipiter 
gentilis и једна јединка сибирске буљине Bubo bubo sibiricus) 

У оквиру активности Завода које се односе на подизање свести најшире јавности 
о заштити природе и очувању природних ресурса, у 2017. години реализован је 
низ промотивних манифестација и активности усмерених на остваривање сарадње са 
медијима и невладиним сектором, као и комуникације са заинтересованом јавношћу.

У току 2017. организовано је обележавање еколошких датума:
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1. Обележавање Светског дана шума, активним учешћем у акцији пошумљавања на 
Авали и такмичењу 10 београдских школа у шумском вишебоју, у организацији ЈП 
„Србијашуме” и Градског секретаријата за заштиту животне средине.

2. Поводом Дана заштите природе, Завод за заштиту природе Србије, ЈП „Србијашуме” 
и Институт за ботанику и Ботаничка башта „Јевремовац” Биолошког факултета 
Универзитета у Београду организовали су скуп посвећен указивању на потребу 
заштите и одрживог управљања заштићених подручја на примеру Резервата 
биосфере „Голија-Студеница”, као подручја које има статус међународне заштите, 
Споменика природе „Церјанска пећина“ као представника гео-наслеђа наше земље 
и Споменика природе „Ботаничка башта Јевремовац” у Летњој учионици Ботаничке 
баште у Београду. 

3. Поводом обележавања Дана планете Земље, организацијом презентације у 
Савременој гимназији у Београду о природним вредностима и систему заштите 
природног наслеђа, Завод за заштиту природе Србије подржао је манифестацију 
под слоганом „Богатије знање за здравије окружење”.

4. У просторијама Завода за заштиту природе Србије, на Дан биодиверзитета, 22. маја 
2017. године одржан је Први национални симпозијум са међународним учешћем 
„Дивље биљне и животињске врсте под контролом сакупљања и промета: стање 
и перспективе”, у организацији Факултета за примењену екологију „Футура” 
Универзитета Сингидунум и Завода.

5. Завод је организовао фото изложбу о заштићеним подручјима Србије у оквиру 
Конференције Дан информисања о планети земљи „From COP 22 to COP 23: Review 
and Prospects”, која је одржана поводом обележавања Светског дана заштите животне 
средине, 07. јуна у Скупштини Републике Србије. Међународна конференција о 
климатским променама одржана је у организацији Министарства пољопривреде 
и заштите животне средине, док је гост домаћин скупа била Амбасада Краљевине 
Мароко у Београду. Изложба фотографија Завода у Скупштини Републике Србије 
била је изложена месец дана.

6. Поводом Дана европске баштине на позив Библиотеке „Димитрије Туцовић” из 
Лазаревца, стручни сарадници Завода одржали су у свечаној сали библиотеке 
предавања за ученике осмог разреда из ОШ „Дуле Караклајић” о заштити природе, на 
тему „Наслеђе и природа: лепеза могућности”. Овим поводом одржана су предавања 
„Птице Србије” и „Змије Србије”. Завод је учествовао и у манифестацији коју је Градска 
општина Земун осмислила у сарадњи са ЈКП „Зеленило-Београд”, а то је обилазак и 
креативне радионице за заинтересоване грађане који су могли да упознају ботаничке 
вредности Земунског парка, Стакленика Попљоривредног факултета у Земуну и 
Земунског кеја.

7. Завод се укључио у акцију поводом обележавања Европског дана без аутомобила 
коју је организовала 22. септембра београдска општина Савски венац у Хајд парку. 
Овом приликом реализован је разноврстан образовно - забавни програм за најмлађе 
Београђане, ученике основних и средњих школа о штетном утицају издувних гасова 
из мотора аутомобила на загађење ваздуха, као и о значају провођења времена у 
природи и здравих стилова живота.
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Учешће на Сајамским манифестацијама, фестивалима и другим еколошким 
манифестацијама у току 2017. године обележиле су следеће активности:

1. Завод је представио свој рад у заштити природе на 14. Међународном сајму ECO 
FAIR, на Београдском сајму. Тема представљања била је „Акције заштите врста 
у природним стаништима и урбаним срединама и значај заштићених подручја”. 
Завод је учествовао и у оквиру Конференцијског програма сајма ECO FAIR на 
тему „Мере заштите биодиверзитета”, и представио најновија постер издања 
Завода из серијала „Биодиверзитет Србије” о инсектима из групе Правокрилци 
и водене девице.

2. На 62. Међународном београдском сајму књига Завод је представио богат опус 
издања из области заштите природе на свом изложбеном простору, као и на 
излагачком простору Центра за промоцију науке. Издања Завода из едиција: 
црвене књиге, заштићена подручја, заштита врста, приручници и образовно-
промотивне публикације и ове године могли су се купити по сниженим, 
сајамским ценама.  

3. Завод је и 2017. године подржао организацију 8. Међународног фестивала 
зелене културе „Green Fest” у Београду укључивши се у реализацију образовног 
програма. Радионицу за средњошколце на тему „Птице у граду”, Завод је 
реализовао како би представили колико су важан део екосистема у градовима. 
Током радионице ученици су имали прилику да откривају шта се дешава када 
не водимо рачуна о птицама и оне напусте наше градове, учећи како да наши 
градови не остану без песме птица.

У току 2017. године реализовани су бројни образовни програми у форми семинара, 
радионица, конференција, стручних скупова, округлих столова, трибина, појединачних 
или серијала предавања, самостално и у сарадњи са другим институцијама и 
организацијама које се баве заштитом природе: 

1. У циљу представљања активности у развоју еколошке мреже Србије и израде 
црвених листа и књига, Министарство пољопривреде и заштите животне 
средине, Завод за заштиту природе Србије, Биолошки факултет Универзитета 
у Београду, Департман за биологију и екологију ПМФ-а Универзитета у 
Новом Саду, организовали су Скуп о еколошким мрежама „Од постојећих 
података о врстама до успостављања еколошке мреже и активне 
заштите биодиверзитета Србије”. Скуп је одржан 23. јануара 2017. у Свечаној 
сали ректората Универзитета у Београду (Студентски трг бр.1, Београд). Овом 
приликом презентовани су резултати рада I фазе у развоју националне еколошке 
мреже кроз реализацију пројекта „Успостављање еколошке мреже на територији 
Републике Србије”, на основу Уговора склопљеног између Завода за заштиту 
природе Србије и Министарства пољопривреде и заштите животне средине. 
На основу овог Уговора, пројекат је формално започет крајем децембра 2015. 
године, када је Завод за заштиту природе Србије закључио два Уговора.

2. У сарадњи са IUCN-a (Светска унија за заштиту природе, Канцеларија у Београду), 
представљена су најновија стратешка документа у заштити природе 
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промовисана на IUCN Светском конгресу заштите природе, одржаном 
средином 2016. године на Хавајима. Овом приликом презентовани су: Извештај 
о стању заштићених подручја и угрожености врста, Зелена листа заштићених 
подручја, Црвена листа екосистема, Смернице за професионализацију 
заштићених подручја и Еколошки приступ ублажавању климатских промена и 
ревитализацији шумских екоситема. Скуп је оджан 31. јануара у посторијама 
Завода.

3. У Заводу за заштиту природе Србије, 22. маја 2017. године, одржан је Први 
национални симпозијум са међународним учешћем „Дивље биљне 
и животињске врсте под контролом сакупљања и промета: стање и 
перспективе”, у организацији Факултета за примењену екологију „Футура” 
Универзитета Сингидунум и Завода. Симпозијум је организован у циљу 
доприноса развоју система заштите природе који ће омогућити рационално 
и мудро коришћење ових природних ресурса у складу са потребама њиховог 
очувања за будуће генерације. 

4. Тринаеста регионална конференција „Животна средина ка Европи EnE17” 
на тему „Образовање о климатским променама за одрживи развој”, 
одржана је 05. јуна 2017. године у Београду у организацији Удружења „Амбасадори 
одрживог развоја и животне средине”, уз подршку Завода, као једног од бројних 
партнера. Конференција представља званичан догађај којим се у Републици 
Србији обележава Европска недеља одрживог развоја, у циљу стимулисања и 
подизања видљивости активности, пројеката и догађаја који промовишу циљеве 
одрживог развоја. Презентовано је 17 тематских стручних и научних радова. 
Завод за заштиту природе Србије у стручном делу скупа је учествовао са радом 
на тему „Утицај климатских промена на природу и образовање као мера заштите 
природе”. 

5. Завод за заштиту природе Србије учествовао је у организацији Конференције 
Дан информисања о планети земљи „From COP 22 to COP 23: Review and 
Prospects”, која је одржана 07. јуна у Београду у Скупштини Републике Србије. 
Конференција је одржана у организацији Министарства пољопривреде и 
заштите животне средине, док је гост домаћин скупа била Амбасада Краљевине 
Мароко у Београду.

6. Завод за заштиту природе Србије посетили су 13. јула, заједно са својом децом, 
чланови највеће невладине организије из кинеске провинције Džeđang 
Green Zhejiang, која је уједно и једна од водећих еколошких НВО Кине. Гостима 
из Кине стручни сарадници Завода презентовали су едукативни програм у 
оквиру кога су представили концепт и методе заштите природе и природне 
вредности националних паркова Србије,  програме заштите птица, обишли 
су сталну изложбену поставку „Заштита природе у Србији” и организовали 
пројекцију промотивног филма о Дунаву из продукције Туристичке организације 
Србије, како би пружили информације о природним вредностима, систему и 
методама заштите природног наслеђа наше земље. 

7. У просторијама Завода одржана је 10. новембра радионица „Израда 
пројектног задатка за IPA 2016: Техничка помоћ за припрему ТОР за 
пројекат „Наставак подршке спровођењу Поглавља 27 у области заштите 



232

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У БЕОГРАДУ У 2017. ГОДИНИ

природе” (Natura 2000). Радионица је реализована у сарадњи ЕУ делегације у 
Србији, Министарства заштите животне средине и Завода за заштиту природе 
Србије. Радионица  је представљала четврти по реду састанак, a другу радионицу 
која се организује са различитим заинтересованим странама, представницима 
надлежних институција и организација, које су и раније препознате као важни 
субјекти у заједничком учешћу на реализацији пројеката на пољу заштите 
природе, а посебно ка успостављању европске еколошке мреже Natura 
2000. У раду су учестововали представници Европске уније (Antoine Avignon, 
програм менаџер животне средине и EU експерти Марија Бајица и Ернесто 
Руиз), представници Министарства заштите животне средине, Министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичког геодетског завода, 
Завода за заштиту природе Србије, Покрајинског завода за заштиту природе, 
Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, ЈП 
„Србијашуме” и ЈП „Војводинашуме”, Биолошког и Шумарског факултета 
Универзитета у Београду, Природњачког музеја, WWF-a, IUCN-a, Друштва за 
заштиту и проучавање птица Србије и Младих истраживача Србије.

8. Уз стручну подршку Завода за заштиту природе Србије, Градска општина Земун 
организовала је посету за заинтересоване грађане у градском парку у 
Земуну и Земунском кеју у циљу представљања заштићених стабала на овом 
простору.

9. Поводом реализације праксе студената IV године одсека Пејзажне 
архитектуре и хортикултуре, остварена је сарадња са Шумарским 
факултетом Универзитета у Београду. Том приликом, одржана је презентација 
„Заштита природе”, која је представила систем заштите природе кроз заштиту 
конкретног подручја – СП „Миљаковачка шума”. Такође, у прилог актуелности 
израде „Правилника о критеријумима за идентификацију предела и начин 
процене њихових значајних и карактеристичних обележја“, презентација је 
приказала и појам предела и Европску конвенцију о пределу у контексту заштите 
природе, као и имплементацију политике предела у национално законодавство 
и стратешка документа.
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6.17. Т УРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА

Туристичка организација Београда је јавна служба Скупштине града Београда која се 
бави пословима развоја, очувања, заштите и промоције туристичких вредности на 
територији Града Београда.

У оквиру годишњег Плана и програма рада Туристичка организација Београда подржава 
и развија пројекте који су у директној вези са побољшањем квалитета амбијенталних 
целина Београда, што кроз развој зелених зона, тако и скретања пажње на важност 
очувања средине у урбаним условима. 

Највеће и најзначајније зелене зоне Београда на којима ТОБ реализује своје програме 
и пројекте су Београдска тврђава и Калемегдански Парк, Ташмајдански парк, Авала, 
Ада Циганлија, Топчидерски парк, Дворски комплекс као и обале река Саве и Дунава. 

Активни одмор 

У директној вези са развојем екотуризма Београда је чињеница да на готово свим 
емитивним туристичким тржиштима постоји потражња за понудом активног одмора у 
Београду, која је по природи ствари везана за зелене зоне, паркове, излетишта, подручја 
под заштитом и спортско-рекреативне програме који су у тим зонама на располагању. 
Активни одмор у природи део је општег светског тренда који иде на руку креирању 
пројеката за те намене, што се директно рефлектује на квалитет животне средине у 
локалној заједници. 

Наутички туризам 

У циљу развоја наутичког туризма, ТОБ континуирано истиче позицију Београда као 
града на две интернационалне реке важне за европски наутички туризам и потенцијале 
даљег развоја наутичког туризма града. Најважнији резултат тих напора је пројекат 
изградње још пет понктона на води. Током летње туристичке сезоне пактуелни су 
програми крстарења Савом и Дунавом туристичким бродовима.  

Активни одмор на рекама

Последњих година дошло је до развоја програма везаних за Велико ратно острво. У 
овом моментгу популаризација се дешава кроз понуду вожње кајаком око Великог 
ратног острва. 
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Најзначајнији део понуде везан за активни одмор на рекама јесу садржаји које нуди 
простортно амбијентална целина Ада Циганлија. Популаризацијом боравка на Ади 
Циганлији, коју током лета обиђе више стотина хиљада људи, дат је велики допринос 
укупном концепту активног одмора и боравка у природи у Београду. Туристичка 
организација Београда кроз своје промотивне канале промовише добијање Плаве 
заставе за квалитет плаже годинама за редом, и континуирано истиче еколошки и 
спортско-рекреативни потенцијал простора Аде Циганије. 

Манифестације

Допринос развоју приобалног подручја дат је кроз активности усмерене на унапређење 
простора, приступачност и могућности боравка, као и организацију манифестација које 
директно промовишу београдски акваторијум:

Најзначајнија манифестација настала из идеје пропагирања наутичког туризма Београда 
је Београдски карневал бродова. Ова манифестација укључује дефиле бродова и 
забавне програме као главни део манифестације, али и едукацију на тему заштите 
животне средине и коришћења обновљивих извора енергије.

Скадарлија

Туристичка организација Београда годинама промовише Скадарлију као амбијенталну 
целину, кроз реализацију културно забавних програма. Поред иницирања сређивања 
простора дуж целе улице, учињени су значајни напори у циљу оживљавања и развоја 
доњег дела улице кроз различите пројекте који имају циљ да скрену пажњу на 
потенцијале и очување дела ове амбијенталне целине.

Авала

У циљу интензивирања развоја еколошких, привредних и туристичких потенцијала 
планине Авала и укључивања у редовне програме посета грађана и туриста, Туристичка 
организација Београда у сарадњи са СП „Ласта” реализује туре обилазака Авале 
аутобусом, акцентујући боравак у природи, активни одмор и подизање еколошке 
свести. 

Кошутњак, Топчидерско брдо и Топчидерски парк

Туристичка организација Београда креира и реализује културно уметнички програм 
под називом „Под крошњама топчидерског платана” који скреће пажњу на Топчидер 
као туристичко амбјенталну целину Београда, Конак кнеза Милоша који се у налази 
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у Топчидерском парку и мотивише на боравак у природи организацијом садржаја 
викендом.  

Социјално одговорне кампање и активности Туристичке организација Београда

Београд је део међународном пројекта одрживог туризма „SCITHOS” (Smart City 
Hospitality), уз градове Амстердам, Дармштат, Гетеборг, Ставангер и Валенсију. 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.

Међу плановима и мерама су 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

Програм контроле квалитета вода река и канала на територији Градске општине 
Барајево за 2017. годину  обухватио је следеће водотоке и водна тела:

Бељаница – мост на путу за Лазаревац  N  44o  29’  38”          E   20o  17’  56”

Барајевска река – мост за Бождаревац            N   44o  33’  15”         E    20o  23’  42”.

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

Бељаница

Бељаница је притока Колубаре, која нема директних загађивача, јер не протиче кроз 
насеља, али њена највећа притока - Барајевска река, доноси отпадне воде из истоименог 
насеља. Река је широка пар метара са тврдом подлогом (крупан, ситан камен и матична 
стена), док су уз обале присутне зоне исталоженог седимента обраслог вегетацијом. 
Сви испитани узорци су ван II класе, према појединим хемијским, физичко-хемијским, 
као и неким параметрима хемијског статуса. 

Од хемијских и физичко-хемијских параметара који подржавају еколошки статус у 
испитаним узорцима, стално су у границама одличног и доброг еколошког статуса (I и 
II класе) били: pH вредност, БПК5 и концентрације хлорида, нитрата, ортофосфата, 
укупног фосфора и укупног органског угљеника.

Према хемијским и физичко-хемијским параметрима, еколошки статус Бељанице је 
умерен (2) и слаб (2).

На основу параметара заједнице водених макробескичмењака, Бељаница има слаб 
еколошки статус (V класа).

Барајевска река

Ово је највећа десна притока Бељанице. У чеоном делу слива, на Дубоком потоку, 
изграђена је акумулација ради задржавања поплавног таласа и оплемењивања малих 
вода ради побољшања квалитета воде Барајевске реке. Профил „мост на путу за 
Божидаревац”, на водном телу БАРАЈ је репрезентативан, јер се налази пар километара 
низводно од Барајева и отпадне воде су потпуно измешане са водом реке.

Резултати показују да су сви узорци ван граница II класe према појединим хемијским, 
физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким параметрима, који подржавају 
еколошки статус, као и неким параметрима хемијског статуса.
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Међу хемијским и физичко-хемијским параметарима који подржавају еколошки 
статус, стално су у границама II класе били само: pH вредност, концентрација хлорида 
и нитрата.

Ван граница II класе еколошког статуса били су: BPK5 (1), растворени кисеоник (3), 
степен сатурације кисеоником (2) и концентрације амонијум јона (4), укупног фосфора 
(1), ортофосфата (1) и ТОС (2). Забележена одступања од прописане вредности за 
параметре ове групе су најчешће умерена и одговарају III класи, али спорадично је 
било параметара (амонијум јон, растворени кисеоник) и у IV/ V класи.

Према хемијским и физичко-хемијским параметрима који подржавају еколошки статус, 
еколошки статус Барајевске реке је у три узорка лош, а у једном узорку слаб.

Према микробиолошким параметрима еколошког статуса, квалитет воде у испитаним 
узорцима Барајевске реке, одговарао је умереном (2), слабом (1) и лошем (1).

Према свим испитаним параметрима еколошког статуса статус Барајевске реке на 
испитаном локалитету је лош. На обалама нема трагова нафтних угљоводоника, као 
ни масног филма на површини воде, који би указивали на загађење дериватима нафте.

У испитаном узорку воде Барајевске реке из маја месеца, од свих испитаних 
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци изнад границе детекције су биле 
концентрације олова и метолахлора. Концентрација олова је у овом узорку била виша 
од максимално дозвољене концентрације, док пестицид метолахлор није нормиран. У 
испитаном узорку, септембра месеца, изнад границе детекције су биле концентрације 
никла, олова и фенантрена. Концентрације никла и олова у овом узорку су биле више 
од максимално дозвољене концентрације. Фенантрен, који припада полицикличним 
ароматичним угљоводоницима, није нормиран. На Барајевској реци није постигнут 
добар хемијски статус.

Акумулација „Дубоки поток” – Барајево

Од шест испитаних узорака, по два узорка одступају од прописане класе према физичко 
хемијским и санитарно-микробиолошим параметрима, али одступања нису велика, тако 
да узорци задовољавају норме za III класу квалитета површинских вода. Два узорка 
одговарала су II класи квалитета површинских вода.

Током периода спровођења мониторинга у 2017. години, квалитет воде је одговарао 
прописаном за рекреацију грађана, заливање пољопривредних култура и друге 
водопривредне сврхе, што је идентично, као и ранијих неколико година.

На основу резултата спроведеног мониторинга, могло би се рећи да стање ове 
акумулације одговара вишегодишњем просеку, коју карактерише умерена стабилност.
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Изградња регионалне депоније комуналног отпада „КАЛЕНИЋ”

Пословима изградње Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић”, бави се 
Регионални центар за управљање отпадом „Еко-Тамнава” д.о.о. Уб.

Пројекат изградње Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић” је 
међурегионални пројекат и заједнички је за 11 градова и општина, укључујући и Градску 
општину Барајево. У потпуности је спреман за завршну фазу реализације, која се састоји 
из следећих активности:

- израда пројекта за грађевинску дозволу;

- припрема и спровођење тендера за извођење грађевинских радова на 
изградњи објеката и постројења регионалне депоније, опремање и функционално 
оспособљавање до нивоа употребне дозволе.

ЈКП ‘’10. Октобар’’ Барајево

Квалитет воде

После предаје водоводне мреже ЈКП „Београдски водовод и канализација” (БВК), августа 
2002. године, ЈКП „10. Октобар” Барајево, поверену функцију водоснабдевања, обавља 
само за  150 домаћинства насеља Витковица у МЗ Барајево, који се снабдевају водом 
из резервоара Врелине. 150 домаћинстава се снабдева водом из резервоара Врелине. 

Контролу исправности и квалитета воде обавља Градски Завод за јавно здравље 
Београд. Квалитет воде се испитује једном месечно, узорковањем исте од стране 
Градског завода за јавно здравље. Сваки узорак воде је током 2017. године дао резултате 
исправне воде за пиће. 

Изношење смећа

Одлуком о чистоћи коју је донела СО Барајево, предвиђено је изношење смећа са целе 
територије општине Барајево. На основу ове одлуке, корисници услуга изношења 
смећа су власници свих стамбених, пословних и викенд објеката, без обзира на њихово 
коришћење. До сада обухваћен број  корисника стамбених, викенд објеката и занатских 
радњи износи око 13.233 потпуно ажурираних, а пословног простора - привредних 
друштава, 285 корисника комуналних услуга. За сакупљање смећа на целом подручју 
општине Барајево постављено је  918 контејнера запремине 1,1 m³. 
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Aктивности ученика ОШ „Кнез Сима Марковић” Барајево, издвојеног одељења 
Велики Борак Барајево – „Биљини еколарци”

„Биљини еколарци” учествовали су у ENO Treelympics – највећој еколошкој 
олимпијади на свету и ENO Tree Planting Day – Дану садње дрвећа у организацији 
Environment Online – ENO, као једини представници из Србије.

Група ученика, као јединих представника Србије је учествовала и на интернет постер 
конкурсу Организације УН за храну и пољопривреду (ФАО) под називом „Change 
the future of migration. Invest in food security and rural development” (Променити 
будућност миграција. Инвестирати у безбедност хране и рурални развој).

Пројекат „Смањење популације напуштених паса на територији Великог Борка” 
је један од бројних пројеката „Биљиних еколараца”, који је рађен по Design for Change 
методологији.

Реализован је пројекат Design for Change – One idea: One Week (Goal 17 - Partnerships 
for the Goals) у оквиру World’s Largest Lesson (коју су покренули Кампања за промоцију 
Глобалних циљева и УНИЦЕФ 2015. године) иницијативе за упознавање деце с новим 
циљевима одрживог развоја, које је Генерална скупштина УН-а усвојила. Трећаци су 
тако постали покретачи промена у локалној заједници, а самим тим и део приче која 
уједињује генерације у промени света до 2030. године. Пројекат се може пронаћи на 
мапи World’s Largest Lesson Living Archive.
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7.2. ГРАДСКА ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ

Градска општина Вождовац велику пажњу поклања заштити животне средине и 
подизању нивоа свести суграђана. Остварена је успешна сарадња са ЈКП „Зеленило 
Београд” кроз разне активности у које су укључени и грађани. Једна од таквих акција 
је акција „За зеленији Београд”.

Успешна сарадња на одржавању чистоће на територији општине као једна од примарних 
у односу на остале активности везане за екологију, остварена је  са ЈКП „Градска 
чистоћа”. Пријаве грађана  се прослеђују предузећу и проблеми тог типа решавају се 
у најкраћем року. Уговором са ЈКП „Градска чистоћа” је обезбеђено да се током целе 
године прикупљени папир за рециклажу односи на месечном нивоу. 

Градска општина Вождовац има ангажовану „Еколошку патролу” – ЕКО ПАТРОЛА која се 
бави уређивањем површина које нису у програму одржавања јавних предузећа.

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).

Током 2017. године, Еко патрола је радила на следећим активностима:

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.

- Основна школа Змај Јова Јовановић, Ђуро Даничић, Јанко Веселиновић и др.

- Дом за стара лица у Качерској, Дом за дневни боравак деце са церебралном 
парализом.

- Градска општина Вождовац

- Вртиће Невен, Љоља и др.

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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а) дуж Кумодрашке улице, Улице Браће 
Јерковић, у Костолачкој улици,зел.површ. 
у  Улици Радована Симића Циге, Бањица у 
зони 5 солитера и око пијаце, дуж улице 
Игњата Јоба, Заплањска и др.

б) парк иза ТЦ у Кумодрашкој, између 
Кумодрашке и Краљевачке улице, парк код 
Ул.Милана Распоповића и Љубе Вучковића, 
парк код „Лађе” у Ул.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 (на пример:  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 (локација:  окретница аутобуса 26, окретница трамваја на 
Бањици,  аутобуса на Медаковићу, пролаз код трамвајске станице на Трошарини 
на Бањици).

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 (гробље у Белом потоку, Рипњу, око 
Централног гробља дуж Заплањске улице, гробље у Јајинцима).

7. Крчење непожељне вегетације дуж тротоара и саобраћајних путева која омета 
проходност и видљивост.

Еко патрола је у свакодневној комуникацији са 
људима задуженим за екологију који имају све 
потребне информације о потребама грађана 
ове општине. Често се организују и заједничке 
акције чишћења, Еко патроле и грађана, како 
би им се што више приближила важност 
одржавања животне средине. 

Општина организује и мале радионице у 
основним школама где се малишанима указује 
на важност очувања животне средине.

Градска општина Вождовац улаже максималне напоре ка очувању животне средине пре 
свега комуникацијом и сарадњом између свих надлежних државних институција и грађана. 
Кроз разне едукације, трибине врши едукацију грађана да  уређују и одржавају  просторе 
око својих стамбених јединица јер ће на тај начин утицати и на лепши изглед свог краја, 
општине и на крају и самог града у коме живе.
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7.3.  ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

Сваке године на територији општине Врачар, на Дан планете Земље 22. априла, започиње 
акција под називом „Врачар - Мој зелени кутак”, која траје 30 дана, а проглашење 
победника се одржава 24. маја на Европски дан паркова. Циљ општинског такмичења 
је да се сви становници Врачара позову и покрену да „врате природу у град“, кроз 
уређење, озелењавање и улепшавање својих предбашти, дворишта, улаза и балкона. 
Као такмичарске категорије установљене су: најлепша зелена површина око пословног 
простора, најлепши цветни балкон и прозор окренут према улици, најлепше уређено 
школско и предшколско двориште, најлепша зелена површина у приватном дворишту 
и најлепша зелена површина испред ресторанског простора. 

У току 2017. године Одељење за инспекцијске послове, Одсек комунална инспекција, 
покренуло је и окончало више поступака инспекцијског надзора (укупно 17) који се 
односе на уређење дела грађевинских парцела  тј. довођење у уредно и функционално 
стање парцела уклањањем разног комуналног отдада, грађевинског отпада (шута, песка, 
дасака,...), корова и другог растиња са више локација ГО Врачар.

Градска општина Врачар је на 
иницијативу грађана почетком 
августа месеца  покренула пројекат 
„Еко патрола”, а све у циљу чистије 
и здравије средине. Грађани имају 
могућност да путем мејла и телефона 
пријаве еколошки и други отпад, који 
се налази на зеленим површинама, 
стазама, игралиштима, тротоарима, 
прилазима зграда, паркинзима, ..., 
а „Еко патрола“ делује у складу са 
својим дужностима.  

К ако  је  п сећи  из м е т  п о с т а о 
један од огромних комуналних 
проблема на територији ГО Врачар, 
спроводи се пројекат одговорног 
власништва. У улазима зграда, као 
и парковима који су намењени 
кућним љубимцима, постављени 
су еко холдери са биоразградивим 
кесама. Крајем августа одржана 
је журка за псе у циљу подизања 
свести и промовисања локалних 
в е т е р и н а р с к и х  а п о т е к а  и 
специјализованих продавница за 
кућне љубимце. 
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ГО Врачар је од домаће компаније „СОЛАГРО ТИМ” купила шест бицикала за примарну 
рециклажу пет амбалаже у оквиру пројекта „Бирам да бринем о природи”, које  је  
поклонила основним школама на територији општине Врачар. Циљ пројекта је едукација 
најмлађих о процесу рециклаже и заштите животне средине. 14. децембра 2017. године  
у сали ГО Врачар је обављена подела бицикала и одржана еколошка представа под 
називом „ПРЉАВО ИЛИ ЧИСТО НИЈЕ ИСТО”, у којој су играли глумци Слободан Бода 
Нинковић, Данијела Даца Стојковић и Јовица Јоцко Тишма. Представа је изведена за све 
ученике основних школа и предшколских установа на општини Врачар. Цео пројекат 
подржали су „СЕКОПАК” и Агенција за заштиту животне средине. 
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7.4. ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

Градска општина Гроцка је општина која се простире на око 290 km2 тако што северни 
део припада Подунавњу, а јужни део гравитира око реке Раље. У свом саставу има 15 
насеља од којих се већина  третира  као сеоска, док су Гроцка Лештане, Калуђерица, 
Винча, Болеч и Врчин урбана насеља. Површина од 24.552 ha обрадивог пољоривредног 
земљишта  сврстава је у групу пољопривредних општина.

Стратегија одрживог развоја ГО Гроцка за период 2017-2020, је документ који је донет 
2017. године и који представља основу развоја општине Гроцка. У 2017. години дошло је 
до усвајања ГУП-а  за северни део општине, што је такође било неоходно за реализацију 
пројеката и за плански развој општине.

Гроцка је суочена са низом проблема који утичу на квалитет животне средине, али 
уз велике напоре проблеми се решавају. С обзиром да већи део општине нема 
канализациону мрежу и да су многи водотоци уједно и потенцијални загађивачи, 
чишћењем истих подижемо ниво животне средине. Зацевљавањем дела Радмиловачког 
потока код Основне школе у Винчи и дела потока у Калуђерици знатно побољшавамо 
услове живота у тим срединима, али тек реализацијом целе канализационе мреже у 
насељима Калуђерица, Лештане и Винча проблем загађења биће трајно решен.

Настављамо са јачањем капацитета за прикупљање комуналног отпада, дељењем 
канти за прикупљање комуналног отпада и прављењем ниша за контејнере. Током 2017. 
године очишћено је пет дивљих депонија, а комунална инспекција  је била свакодневно 
на терену како би спречавала настајање нових. 

Пројекат да све Месне заједнице добију пијаћу воду започињемо у 2018. години 
изградњом бунара и водоводне мреже у Камендолу. 

Тиком Акције пролећног уређење општине у 2017. години радили смо на чишћењу 
приобаља и других јавних површина. По месним заједницама уређиване су јавне 
површине, а заједно са комуналним предузећем радили су и млади, активисти, носиоци 
функција и руководство општине. Јавне зелене површине су  редовно  кошене и 
одржаване током целе године.

У зимском периоду по месним заједницама одржавана су саветовања о примени 
пестицида, као и одлагању опасног отпада који настаје од амбалаже употребљених 
пестицида. 

Обележили смо Дан планете земље и Дан животне средине и то пригодним сајмом 
хортикултуре са великим бројем излагача на отвореном простору у Грочанској чаршији. 
У циљу уређена општине расписали смо конкурс за најуређеније двориште и улицу, а 
најбољи су добили вредне награде.

У протеклој години донета су важна документа која су предуслов за подизање 
нивоа заштите животне средине, јер сама Стратегија одрживог развоја предвиђа низ 
капиталних пројеката којима се утиче на подизање нивоа заштите средине.                                                                                                   
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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 2017. године 15 пут 
за редом учествовала у Акцији „За зеленији Београд” у организацији ЈКП „Зеленило 
Београд”. Такмичење се обављало у седам категорија:

1. Најлепша зелена површина око стамбене зграде (блоковско зеленило)

2. Најлепши балкон

3. Најлепша зелена површина испред пословног објекта

4. Најлепше уређено школско двориште

5. Најлепше уређено двориште предшколске установе

6. Најлепше уређено зеленило угоститељског објекта (летња башта)

7. Најлепша окућница

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. Циљ акције је 
да подстакне грађане да улепшају и зеленилом оплемене средину у којој живе, као и 
да учине да Београд буде што лепши. 

Јелке са бусеном за звездарске вртиће

Звездарски вртићи дочекаће новогодишње празнике са новим јелкама, које су 
поклоњене и засађене у заједничкој акцији Градске општине Звездара и ЈКП „Зеленило 
Београд”. Подела јелки са бусеном настављена је заједничким сађењем, а на крају и 
кићењем јелке.  

Урбани баштовани

Циклус  интерактивних трибина на тему „Урбани баштовани” одржавале су се током 
децембра 2017. на више локација на територији ГО Звездаре.

Представници удружења „Архитекте за заштиту струке” су у оквиру „Звездаријаде – 
фестивала културе младих” грађане Звездаре упознали са културом живљења која 
промовише претварање заједничких дворишта, јавних простора испред зграда и 
балкона у зелене и цветне оазе. Представили су  могућности гајења цвећа, воћа и 
поврћа у градским условима, дали идеје за уређење и оплемењивање тераса, школских 
дворишта и заједничких простора минијатурним хоризонталним и вертикалним 
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вртовима и информисали присутне о најважнијим сегментима садње и неге. Говорили су  
о узгајању поврћа са малим кореновим системом, зачинског и другог биља прилагођеног 
звездарској микроклими.

Доцент Архитектонског факултета Милош Вујанић са својим колегама, у сарадњи са 
Волонтерским сервисом Звездаре, другу годину за редом,  шири и подстиче идеју 
урбаног баштованства на Звездари са циљем унапређења квалитета живота грађана. 
Повезујући достигнућа науке и праксу, архитекте нуде решења и инспиришу грађане 
да, као појединци и удружени у тимове, допринесу да се побољша еколошка слика 
Звездаре. Са представницима партнерских организација, Еко башта „Башта за душу” и 
Удружење грађана „Благодет Србије”, учесницима трибине су  демонстрирали ручно 
прављене, једноставне и ефикасне материјале и опрему  за негу биљака и поделили 
кесице са семеном.

Наведене активности су се реализовале у оквиру „Звездаријаде – фестивала културе 
младих”, под покровитељством Градске општине Звездара.

Одлагање електронског и електричног отпада у основним и средњим школама 

На иницијативу Градске општине Звездара, 11. марта 2017. је у ОШ „Иван Горан Ковачић” 
одржана презентација о одлагању електричног и електронског отпада за директоре 
основних и средњих школа на Звездари. Презентацију су одржали представници 
Рециклажног центра. Директори су имали могућност да се упознају са законским 
регулативама, правилима и начину одлагања овог отпада, истичући да ће овом сарадњом 
проблем гомилања електричних и електронских уређаја у школама бити решен.

Хуманитарно-еколошка акција  ЧЕП  У  ЏЕП  - акција прикупљања пластичних 
затварача у вртићима и основним школама које се реализује на иницијативу организације 
Пријатељи деце Звездаре од 2014. године, у току целе године. У међувремену акцији 
су се придружили грађани и запослени у ГО Звездари. Средства прикупљена током 
акције уплаћују се за покривање трошкова лечења деце/ученика са сметњама у развоју 
и здравственим проблемима (на основу предлога Актива директора и Интересорне 
комисије ГО Звездара). 

Циљеви ове акције су јачање еколошке свести и стицање навика рециклирања отпада 
код деце, младих и грађана свих узраста; развијање солидарности и хуманости код 
деце и младих.

Звездарско удружење „Златни пресек” је, у сарадњи са Градском општином Звездара 
и под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја,  током 
прве половине 2017. године реализовало пројекат „Обновљиви извори енергије - 
школски фестивал науке”. Током марта, априла и маја су реализована предавања, 
истраживачки радови и радионице са ученицима шестог, седмог и осмог разреда. Са 
ученицима првог и седмог разреда реализоване су радионице на којима је направљено 
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6 соларних аутомобила, 4 соларне бубе, 2 фена. Своје истраживачке радове доставило 
је 50 ученика, а радионицама је присуствовало укупно 94 ученика.

Фестивал науке је реализован  11. маја 2017. године, у свечаној сали ОШ „Деспот 
Стефан Лазаревић”. Своје радове излагали су ученици ОШ „Деспот Стефан Лазаревић”, 
Грађевинске школе и Седме београдске гимназије. Ученици Грађевинске школе, са 
професором Ђенадићем, су учествовали на Фестивалу и поред кућа и цркве од дрвета, 
приказали су соларни апсорбер који је израђен од пивских и лименки сокова које су 
офарбане мат-црном бојом отпорном на високе температуре. Ученици Седме београдске 
гимназије су приказали рад на тему „Геотермални извори енергије”. Професор Ђенадић 
је ученицима и наставницима представио процес израде и дао водич за израду соларног 
апсорбера.

На Фестивалу је било изложено преко 50 експоната, и то: 25 плаката, 4 соларне рерне, 2 
ветрењаче, 2 фена, 4 соларна аутомобила, 3 соларне бубе, 3 куће са соларним панелима, 
аларм за врата, примери коришћења соларне енергије за хлађење простора уз помоћ 
пластичних флаша, генератор електричне струје на погон ветра, претварање механичке 
енергије у електричну помоћу звучника, покретање вентилатора и загревање и хлађење 
течности, системи за дестилацију и филтрацију воде – 3, соларни колектор од лименки, 
10 ликовних радова. Ученици су приказали и финансијску рентабилност уградње 
соларних колектора . 

Ученици млађих и старијих разреда су организовано посећивали Фестивал науке и 
тада су учесници Фестивала надахнуто објашњавали принцип рада својих експоната.
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У библиотеци школе, наставници ОШ „Деспот Стефан Лазаревић”, представници ОШ 
„Јелена Ћетковић”, Грађевинске школе и Седме београдске гимназије су имали прилике 
да освеже знање у разговору са научним сарадником Машинског факултета у Београду 
Андријом Петровићем. Млади научник је подсетио наставнике на важност развоја у овој 
области, али и тренутну рентабилност коришћења обновљивих извора енергије. 
Упознао их је и са еколошким ефектима емисије CO2 повезаних са процесом настајања 
соларних панела и нагласио неопходност даљег истраживања и унапређења.

Тим из школе (14 ученика и 3 наставника – физика, математика и ТИО) у сарадњи са 
представницом удружења „Златни пресек“, је учествовао на отварању манифестације 
Недеља енергије, 29. маја 2017. године, која је по први пут одржана у Србији. Фокус 
окупљања био је на подизању свести јавности о многобројним темама и изазовима 
које се тичу енергетске безбедности, енергетске резилијентности, енергетске 
ефикасности, потрошње енергије, обновљивих извора енергије и заштите животне 
средине као и представљање нових решења и технологија. Манифестација ENERGY 
WЕЕК регистрована је на званичном сајту Европске комисије као један од догађаја који 
се организујен током ЕУ Suistainable Energy Wеек. 

Градска општина Звездара је подржала реализацију 2 пројекта у области заштите и 
унапређења животне средине: 

1. Уметност екологије, Удружење „Еколошка дисциплина”

Пројекат је имао за циљ подизање свести грађана, првенствено деце, о важности 
и проблему заштите животне средине са посебним акцентом на проблему 
реашавања отпада и рециклажи. Пројектне активности су обухватале активности 
чишћења Звездарске шуме и 7 предавања на отвореном, дизајнирање плаката, 
вођење кампање. Током акције је одвајан отпад који је био рециклиран – 
употребљен за израду јединствене скулптуре од отпада. У акцији је учествовало 
20 младих волонтера са територије ГО Звездара и 50 ученика основних школа. 
Број индиректних корисника је 150 становника ГО Звездара и 100 становника 
града Београда. 

2. Радујмо се заједно, Центар за правну помоћ

Пројекат је имао за циљ повезивање деце са животном средином и указивање на 
заштиту и значај исте. Пројектне активности су, између осталог, обухватале садњу 
дрвећа у насељу Миријево. Директних корисника је било 300, а индиректних 700.



251

8. АК ТИВНОС ТИ ГРА ДСКИХ ОПШТИНА НА ПОЉУ ОЧУВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

7.6.  ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

Градска општина Земун је у 2017. години организовала акције и манифестације у 
циљу популаризације и едукације грађана Земуна на унапређењу и очувању животне 
средине, вршила је промоцију екологије путем традиционалних акција, манифестација 
и програма, израду пројеката везаних за заштиту животне средине по конкурсу 
Националне службе за запошљавање, давала је мишљења о потреби процене утицаја 
на животну средину, решавала по захтевима грађана везаних за загађење животне 
средине, имала интензивну сарадњу са општинским, градским, републичким, медијским, 
стручним и комуналним институцијама, организовала одношење електронског и 
папирног отпада на поступак рециклаже.

 Јануар-фебруар

Поводом Новогодишњих и Божићних 
празника, градска општина Земун 
ор ганиз o в а ла  је  т р а дициона лн у 
манифестацију под називом „Најлепши 
Б о ж и ћ н и  и з л о г  2 017.  г о д и н е ”, 
такмичење у уређењу излога и  витрина 
на територији градске општине Земун. 
Право учешћа имали су сви грађани 
Земуна, као и правна лица који су 
уредили део свог радног простора 
доступног јавности. У овогодишњој 
манифестацији  учествовало је 52 

такмичара, за категорију најлепши излог–витрина пријавило се 37 такмичара, а за 
категорију најлепша улична тезга 15 такмичара. Том приликом додељене су по три 
награде за категорије најлепши излог и најлепша тезга, укупно 6 (шест) као и 9 (девет) 
плакета за учествовање.

 У категорији најлепши Божићни излог-витрина жири је доделио прву награду 
продавници „Бомбај текстил”, друга је додељена продавници „Декор плус”, а трећa 
продавници „Соко Штарк”. У категорији најлепша божићна тезга прво место је припало 
Александру Радовановићу, друго место је припало Елвису Бајрамију, а треће место је 
освојила тезга „Кликер студио”.

                        

Мај-јун

Манифестација „Најлепша цветна алеја Земуна 2017. године” је такмичење у 
чишћењу, уређењу и улепшавању башти,  школских и предшколских дворишта, 
блоковског зеленила између зграда, пословних и угоститељских објеката. Ове године, 
ван званичног такмичарског програма, такмичење се одржавало и у категорији 
„Најлепши балкон”. Учествовао је 51 такмичара у 5 званичних категорија као и у једној 
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категорији ван званичног дела. Најбољима у свим категоријама додељене су награде, 
(три награде у пет категорија), проглашен је победник у категорији „Најлепши балкон” 
и додељено је 6 (шест) плакета.

Победници у овогодишњој манифестацији су:

- Владимир Марјановић-најлепша башта

- Снежана Симић-најлепше блоковско зеленило

- Обданиште „Петар Пан”-најлепше предшколско двориште

- ОШ „Горња Варош”-најлепше школско двориште

- „Геронтолошки центар”-најлепши пословни објекат

Ван званичног такмичарског програма, за најлепши уређени балкон проглашен је 
балкон  Милана Кокира. 

Победници у свим категоријама предложени су за учествовање у такмичењу „За зеленији 
Београд” које је било одржано у јулу месецу, на Малом Калемегдану у организаји ЈКП 
„Зеленило Београд”. Градска општина Земун је освојила два прва места и то:

- Владимир Марјановић, за најлепше уређено двориште

- Снежана Симић, за најлепше уређен простор измећу зграда (блоковско зеленило).

                  

По расписаном јавном конкурсу Националне службе за запошљавање, Градској општини 
Земун је одобрена реализација пројекта јавног рада „Земунски еко чувари” који  
је подразумевао ангажовање 4 (четири) незапослена лица са евиденције службе, из 
категорије теже запошљивих лица, ромске националности I или II степена стручне 
спреме.

Ангажована лица су током четири месеца (мај-август) чистили запуштене јавне 
површине,  косили травњаке, секли и орезивали осушене гране дрвећа,  скупљали 
расути отпад (пет, мет и стакло) као и расути комунални отпад, уређивали запуштене 
јавне зелене површине, степеништа, дечја игралишта, пролазе као и шетне стазе на 
Великом Ратном острву током сезоне купања. Треба напоменути да су ови радници били 
ангажовани за рад на јавним површинама које нису у програму редовног одржавања 
од стране надлежних градских служби. За јавни рад одобрена су и новчана средства за 
набаку неопходних средстава за рад (метле, грабуље, маказе за живу ограду, рукавице, 
коса, џакови и најлон кесе).  
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У сарадњи са предузећем 
за сакупљање и транспорт 
о т п а д а  „ Р е ц и к л а ж а 
011”, д.о.о. из Београда-
З е м у н а ,  у  о с н о в н о ј 
школи „Петар Кочић” у 
Земуну, у  априлу месецу, 
одржано је предавање 
уз видео презентацију на 
тему „Третман отпада”. 
П р е д а в а њ е  ј е   б и л о  

намењено ученицима петог и шестог разреда. Предавач је био власник и директор 
предузећа „Рециклажа 011”, дугогодишњи сарадник градске општине Земун, господин 
Драган Умичевић. Поменутом предавању присуствовало је укупно шест одељења са 
преко 120 учесника. 

У оквиру манифестације „Лето на Лиду” у јулу и августу месецу организоване су туре 
пешачења по шетним стазама Великог Ратног острва. Током јула пешачења су се 
одвијала сваког петка у времену од 10.00 до 12.00 часова. У просеку присуствовало је 
по 150 учесника, махом грађана Београда односно Земуна, мада је било посетилаца и из 
других градова Србије као и организованих група из иностранства (Пољска, Хрватска). 
Због великог интересовања, као и на захтев самих грађана, у августу ова акција је 
планирана и реализована сваке суботе у истом термину, како би била доступна нашим 
суграђанима који су због обавеза на радном месту спречени да присуствују радним 
данима. У августу, посећеност је била између 250 и 300 особа по термину. Процена је 
да је у овој акцији током два месеца учестовало око 2000 посетиоца свих узраста.

У оквиру манифестације „Дани Европске баштине” , заштита животне средине је била 
заступљена са два програма: „Еколошки филмови за децу“ и „Шетња стазама Великог 
Ратног острва”.

Израђен је пројекат „Формирање дрвореда у главној улици насеља Грмовац-
МЗ Угриновци”, који  предвиђа озелењавање Главне улице у укупној дужини од 3500 
метара, садњом 200 комада високих лишћара старости до 5 година са свим претходним 
радњама. Реализација пројекта је у току.

У децембру 2017. године отпочет је рад на изради Локалног еколошког акционог 
плана (ЛЕАП-а), који садржи план активности у области животне средине на локалном 
нивоу и који је истовремено и документ који ће прецизно дефинисати приоритете у 
области заштите животне средине и могућности за њихову реализацију. ЛЕАП-ом ће 
се идентификовати, проценити и рангирати проблеми у области животне средине на 
територији градске општине Земун, који су базирани на ризицима везаним за здравље, 
животну средину и укупан квалитет живота.

Организовано је и спроведено двадесет (20) акција уклањања Електронског отпада из 
просторија Градске општине Земун на даљи поступак – рециклажу, преко предузећа 
„S.E.Т-Reciklaža” d.o.o. из Београда. Овај посао је обављан по потреби. Однето је око 200 
kg разног електронског отпада на поступак рециклаже.
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7.7. ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Смањење загађености ваздуха

У 2017. години ЈП „Топлификација” је прикључилао на систем даљинског грејања 
Лазаревца:

- 76 пословно стамбених објеката, чији су власници физичка лица и

- 9 пословно стамбених објеката колективног типа становања, који поседују 
укупно 119 самосталних стамбених и пословних јединица.

Прикључењем на систем даљинског грејања је допринело да се угаси око 150 
индивидуалних (приватних) котларница у Лазаревцу. Као гориво коришћен је угаљ, 
што је утицало негативно на квалитет животне средине у градској општини Лазаревац.

Озелењавање

Током 2017. године ЈКП „Лазаревац” је спроводило сезонске мере  на територији Градске 
општине Лазаревац које су се односиле на механичко уништавање (кошење) амброзије 
са неуређених површина на укупној површини од 183.942 m², што је значајно допринело 
смањењу негативног утицаја на животну средину.

Истовремено се вршило и оплемењивање јавних зелених површина у граду Лазаревцу 
дендро материјалом различитих врста на локацијама у оквиру стамбених насеља и 
саобраћајница, и то:
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•	 високи лишћари (25 комада): Platanus acerifolia, Betukla alba, Acer 
pseudoplatanus

•	 ниски и средњи лишћари (25 комада): Prunus serrulata, Prunus serrulatbv 
„Kiku-shidare-sakura”, Acer platanoides „Globosum”

Управљање отпадом

У току 2017. године повећан је обухват организованог сакупљања комуналног отпада у 
индивидуалном типу становања путем пластичних канти, и то у посебним насељеним 
местима Дрен, Бурово, Шопић, Нови Медошевац, Петка, Шушњар, Стубица и Лукавица. 
Укупно је повећан обухват сакупљања за 466 домаћинстава која живе у индивидуалном 
типу становања.

У 2017. години уклоњено је 1.100,60 m3 дивљих депонија. Уклањање дивљих депонија 
је извршено како у градском језгру (Улицама: Војводе Степе, Косте Рацина и Нова 
Његошева), тако и у руралним срединама (Жупањац, Нови Медошевац, Шопић, Стубица 
и Зеоке).

Примарна селекција пластичне и металне, као и стаклене амбалаже врши се тако 
што се на одређеним местима у граду Лазаревцу, на јавним површинама постављају 
наменски обележене посуде за селективно одвајање рециклабилног отпада. На тај 
начин се спроводи примарна селекција комуналног отпада из домаћинстава која живе 
у колективном типу становања. На више десетина локација у граду су поред контејнера 
за кућно смеће смештени и контејнери за стаклену амбалажу - плави; за пластичну и 
металну амбалажу - жути. Амбалажни отпад се сакупља специјалним возилом одвојено 
од кућног смећа и он се даље шаље у процес рециклаже и на тај начин се смањује 
укупно одложена количина комуналног отпада на општинску депонију која износи око 
50 тона на дневном нивоу.
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7.8. ГРАДКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Општина је организовала и финансирала разне пројекте, програме и акције који су 
непосредно или посредно у вези са заштитом и унапређењем 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, приградским и сеоским 
насељима. 

У оквиру овог Програма у три наврата током године извршена је  контрола квалитета 
изворске воде за пиће са 22 јавне чесме. Овога пута узорковане су следеће јавне 
чесме: Селиште, Станојевац, Тасина чесма, јавна чесма Рајковац, Војводинац, Стројинац, 
Локвица, Ковачевчић, Велики бунар, Црквенац, Матина чесма, Срце, Велика Крсна 
2, Стрелар, Баба Рача, Видарица, јавна чесма Границе, Манастир Павловац, јавна 
чесма Мала Врбица, Бубановац, јавна чесма Шепшин и јавна чесма Сенаја. Резултати 
испитивања 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.

Што се тиче озелењавања јавних површина током 2017. године извршена је садња 50 
дрворедних садница калемљеног кугластог јасена у улицама Краља Петра I и Радничкој 
поред дечијег игралишта. Такође је извршено попуњавање недостајућих садница у 
улицама Краља Петра I и Краља Александра Обреновића. Када је у питању орезивање 
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крошњи и уклањање сувих стабала, интервенције су урађене на 92 стабла. Садња 
сезонског цвећа обављена је у градском парку, на градском тргу, као и испред спортског 
центра „Љубомир Ивановић Геџа”, на тај начин што је посађено 3000 садница.

 Када је у питању управљање отпадом ЈКП „Младеновац”,  Младеновац директно од 
правних лица сакупља картон, папир, ПВЦ фолију и ПЕТ амбалажу. У 2017. години 
сакупљено је 44t овог отпада. По преузимању врши се примарна селекција по врсти и 
боји, затим се отпад балира и такав иде на продају фирмама које имају дозволу за даљи 
третман  односно рециклажу истог. Важно је напоменути да је током године купљено 
65 металних, типских контејнера запремине 1,1 m3, односно 1100 l.

Приоритет у водоснабдевању била је изградња и реконструкција водоводне и 
канализационе мреже широм општине. Реконструисана је водоводна мрежа у улицама 
Селиште у дужини од 362,78 m и Радомира Марића у дужини од 833 m. Такође је 
реконструисана и станица Селиште. Када је реч о изградњи, изграђена је водоводна 
мрежа у улицама Белућанска - Велика Крсна у дужини од 1047 m и канализациона мрежа 
у улици Радомира Андрића у дужини од 614,91 m. Такође је модернизована хлорна 
станица Рајковац.

Поводом манифестације „Европска недеља мобилности - Дан без аутомобила” која се 
одржава од 16.09-22.09, општина Младеновац је као и сваке године и 2017. године узела 
учешће у овој манифестацији, тако што је организован маскенбал у основним школама 
„Момчило Живојиновић” и „Свети Сава” и приредба у предшколској установи „Јелица 
Обрадовић”, а све на тему овогодишње акције. Такође је затворена за саобраћај Улица 
Крaља Петра I на којој су ученици нижих разреда основних школа разнобојним кредама 
цртали еколошке мотиве на асфалту. Ова акција се одржава сваке године и има за циљ 
подизање еколошке свести код наших најмлађих суграђана.
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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.

Акцију „Чеп за Хендикеп” коју је пре три године покренуло Удружење параплегичара 
и квадриплегичара Баната, у 2017. години подржала је и градска општина Младеновац, 
јер је циљ акције да се покаже хуманост и да се развије друштвена свест о значају 
рециклаже која, у овом случају, може допринети бољем и лакшем животу оних који 
се боре са проблемима хендикепа и инвалидитета. Учешће у овој акцији узеле су 
све основне и средње школе, ПУ „Јелица Обрадовић”, јавна предузећа, здравствене 
установе, Центар за социјални рад. Одзив је био на високом нивоу, сакупљена је велика 
количина пластичних чепова и на тај начин су купљена ортопедска помагала која су у 
великој мери олакшала живот нашим суграђанима са инвалидитетом.

Током 2017. године 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.

У протеклом периоду чишћено је корито реке Велики Луг  (од км 15+600 до km 16+800 
/ од ушћа Баташевачког потока до моста у Улици Краља Петра I, дужина 1200m) од 
растиња, али и од пет-амбалаже и лешева угинулих животиња (које су несавесни 
грађани бацали у реку).

На пољу заштите животне средине приоритет градске општине Младеновац је изградња 
постројења за пречишћавање отпадних вода Младеновца. Урађен је Идејни пројекат 
са студијом оправданости за пречишћавање отпадних вода  (предвиђена цена радова: 
5 810.042.00 ЕУР према предмеру и предрачуну радова датом у пројекту). Поменути 
идејни пројекат је основ за даљу израду Плана детаљне регулације и Главног пројекта. 
Образложење: На територији градске општине Младеновац постоји само један водоток 
I реда, то је река Велики Луг. Целокупна фекална и кишна канализација са територије 
општине излива се директно и без пречишћавања у поменуту реку, која и иначе већим 
делом године није богата водом (нарочито у летњим месецима када је то у ствари само 
мали поток). 

У току 2017. године израђени су апликациони пројекти на пољу заштите животне 
средине и то: „Очистимо наша села”, „Младеновац без дивљих депонија”, „Пошумљавање 
/ озелењавање дворишта и зелених површина вртића, основних и средњих школа са 
територије градске општине Младеновац“ , „Урбани џепови Младеновца” и „Замена 
угља и нафте са еколошким и обновљивим горивима у топланама јавних објеката у 
Младеновцу”. Реализација напред наведеног у складу са финансијском ситуацијом.
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7.9. ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Информације о активностима из области заштите животне средине које су реализоване 
на територији градске општине Нови Београд у 2017. години.

1. Организација јавне расправе на Студију о процени утицаја на животну 
средину пројекта изградње пословног комплекса „ACB 1000”, кула „А” и 
кула „B” на к.п. Бр. 6805/3, КО Нови Београд (бр. 352-02-636/2017-16).

2. Израда информације о одлагалиштима отпада, на територији ГО Нови 
Беооград за потребе Министарства заштите животне средине.
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 7.10. ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Активности ЈП ЗЖС, Обреновац у току 2017. године могу се поделити у неколико 
основних програмских целина:

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 2017. годину, на који је добијена сагласност од стране Секретаријата за 
заштиту животне средине града Београда. 

Предузеће је у складу Програмом управљања урадило следеће :

- Организовање чуварско-редарске службе

- Редовно одржавање ЗП „Обреновачки Забран”

Кошење травнатих површина у заштићеном подручју се обављало  селективно, ради 
очувања биодиверзитета рудералне флоре како би се омогућило ливадским биљкама 
које се јављају на овом локалитету да цветају и заврше цео животни циклус.

С обзиром да је ЈП ЗЖС Обреновац, Протоколом поверена на управљање, коришћење 
и одржавање понтонска  платформа - купалиште на води у Забрану,  понтон се 
свакодневно  одржава и пере. Комунални отпад се свакодневно сакупља. 

- Набављено је теренско возило са куком и приколицом

Постављено још три рефлектора у форланду у ЗП „Обреновачки Забран” због 
сигурности и заштите имовине и посетилаца

- Извршено пресипање шљунком обале, део ЗП који излази на реку 
Саву(одржавање уредности обале реке Саве) - сваке године је  потребно додати 
нове количне и пресвући обалне површине слојем сепарисаног шљунка,  јер 
приликом повлачења воде остају велике количине муља и блата, а при том вода 
однесе са собом шљунак. 

- Закуп мобилних тоалета у ЗП „Обреновачки Забран”. За потребе опремања 
форланда, у летњем периоду била су постављена три  мобилна тоалета за период 
од 09.06. - 30.09.2017. године, односно укупно 114 дана.

- Одржавање  трим стазе пресипањем  тениситом на простору ЗП „Обреновачки 
Забран”  С обзиром да се трим стаза укупне дужине 1480m изузетно много 
користи од стране рекреативаца, па услед коришћења долази до хабања 
површинског слоја, обновили смо површински слој стазе и пресвукли тениситом. 
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- Набављене инфо табле за потребе бољег информисања и пружања обавештења 
посетиоцима о режиму заштите, правилима понашања, забранама и 
ограничењима  у погледу коришћења  заштићеног подручја   „Обреновачки 
Забран”.

- Утврђивање присутности и бројности реда сисара –Chiroptera у ЗП „Обреновачки 
Забран” 

- Биолошко-техничке мере заштите и неге стабала

- Постављање урбаног мобилијара и роштиља

- Штампа каталога I фаза  обухвата инвентаризацију, утврђивање присутности, 
динамике бројности, биономије, преференције станишта и склоништа и израду 
извештаја о спроведеним истраживањима. У 2018. Години следи II фаза. 

- Израда у ГИС-у ЗП „Обреновачки Забран”

- Презентација ЗП „Обреновачки Забран”

У оквиру промоције ЗП „Обреновачки Забран” организовали смо превоз до заштићеног 
подручја и назад, за ученике обреновачких школа. Ученици су се упознали са мерама 
заштите, флором и фауном, чуварско-редарском службом, значајем овог подручја, а 
у исто време, на обострано задовољство, провели су активан и квалитетан боравак у 
природи, шетајући трим стазом уз разговор са стручним лицем. 

Уређење  ЗП „Група стабала храста лужњака код  Јозића колибе”

У складу са Планом управљања ЗП „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе” 
за период од 2016. до 2020.године, управљач је донео Програм управљања заштићеним 
подручјем „Група стабала храста лужњака код Јозића колибе” за 2017. годину.

- Кошење и одржавање чистоће и управљање отпадом 

- Уређење објеката Јозића колиба

- Одржавање мобилијара

- Набавка канцеларијског намештаја за опремање објекта Јозића колиба

Хемијско третирање и прихрана заштићених стабала у ЗП“Група стабала храста 
лужњака код Јозића колибе” 

Услуге хемијског третирања и прихране заштићених стабала подразумевају третирање 
стабала против: 

• штетних инсеката из рода Aphidae (лисне ваши),

• биљних болести Micospharea alfitoides (храстова пепелница), 

• осталих инсеката који гризу и сишу (штитасте ваши, храстов жижак храстов 
савијач) 

• фолијарну прихрану минералним ђубривом са са избалансирам садржајем 
елемената N:P:K, два прихрањивања.
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Уређење Арборетума

- Набавка и уградња мобилијара у Арборетуму - пет парковских клупа и четири  
канте за отпатке.

-  Набавка садница за Арборетум - укупно 133 саднице  и то: старе сорте јабука) , 
крушка,  бадем,  питоми кестен, дивљи кестен, тује и ариш. 

- Кошење и одржавање чистоће

- Постављен мобилијар за псе 

Подизање дрвореда и уређење слободних јавних површина у Обреновцу

Да би на природан начин ублажили ниво буке и аерозагађења пореклом од издувних 
гасова саобраћајних возила, са циљем  да се допринесе  побољшању микроклиматских 
услова, као и декоративно-естетског утиска, подигли смо дрвореде и заштитне појасеве 
као вид еколошке мере и то: у улици Тамнавска, А.А.Симовића, Равногорска, 
Здравковићева, Краља Милана, у насељу Дудови, у насељу Сењак, у насељу 
Тополице, у насељу Сава,  дуж бициклистичке стазе, дуж Забранског пута, 
заштитни појас око бањског комплекса и базена у Обреновцу, идр. Укупно је 
засађено 1280 дрворедних садница у 2017.години.
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Набавка и уградња дечијег мобилијара  

На основу Елабората о заузећу јавних површина за потребе постављања опреме за 
игру деце -дечије игралиште,  уређена су и озелењена многа дечија игралишта на 
територији ГО Обреновац у насељима Ројковац, Дудови Сунце, Тополице, Сава, Гај 1 и 
2, у Мислођину, Звечкој идр.

Набавка садница у циљу обележавања значајних еколошких датума

 У  циљу обележавања битних еколошких датума ЈП ЗЖС Обреновац  је у сарадњи 
са грађанима  и ученицима основних школа засадио већи број садница по месним 
заједницама. 

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 02. до 
04. августа, уз константно присуство представника управљача, на уређењу и одржавању  
ЗП „Обреновачки Забран“, активно учествовали млади из европског волонтерског 
кампа. 

Програм  Комуналне услуге обухвата:  

Реализацију програма сузбијања  крпеља, одраслих и ларвених форми комараца  
на територији градске општине Обреновац 

ЈП ЗЖС Обреновац је у 2017. години спровело третитање ларви на  250 ha и одраслих 
форми комараца на 8000 ha следећим  површинама, а третитање крпеља  на површини  
43 ha.  

Реализацију програма сузбијања штетних глодара (системаска дератизација) на 
територији градске општине Обреновац, у пролећном и јесењем циклусу:      

- Дератизација стамбеног фонда, станова распоређених у објекте 
колективног смештаја - стамбене јединице                                          11 323

- Дератизација индивидуалних градских домаћинстава                          30 217

- Дератизација индивидуалних сеоских домаћинстава                         31 289

- Дератизација обала канала у појасу ширине 40m                                40 ha.
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Мерење и анализа концентрације полена

ЈП ЗЖС „Обреновац” је 2016. године набавило  инструмент за мерење концентрације 
полена- клопку, која се налази  на крову Дома културе, и репрезентује подручје пречника 
50 km. Фирма  задужена за анализу и концентрацију полена алергених биљака, доставља 
резултате једном недељно ткз. Алергијски семафор. 

У току сезоне тј. од  1. марта  до краја новембра врши се детекција полена 24 алергене 
биљне врсте, које су за нашу земљу дефинисане по европским стандардима  (леска, 
јова, тисе и чемпреси, брест, топола, јавор, врба, јасен, бреза, граб, платан, орах, храст, 
бор, конопља траве, липа, боквица, киселица, коприве, штирови, пелин, амброзија.) 

Извештаји о резултатима мерења са анализом (алергијски семафор ) достављају  се 
једном недељно у периоду од 1. марта  до 30. новембра. Резултати мерења са анализом 
(алергијски семафор), доступани су на сајту Агенције зa заштиту животне средине  www.
sepa.gov.rs Такође, доставља  се и годишњи календар  полинације , семафорски приказ 
алергена током читаве сезоне мерења, као и сви видови извештавања како за стручни 
део ( лекарима алерголозима) тако и за локалне медије и угрожени део становништва. 
Резултати из 2017. показују да су вредности полена амброзије на свим мерним местима 
биле у знатно већим вредностима него прошле године. За Обреновац те вредности у 
укупном збиру су са прошлогодишњих 2484 поленова зрна за идентичан период ове 
године скочиле  на  8029 поленових зрна,  што је уједно и највећа вредност од свих 
поређених станица.

Праћење стања пољопривредног земљишта на територији ГО Обреновац 

Испитивање загађености земљишта је саставни део мониторинга стања животне 
средине на одређеној територији и омогућава полазну основу за интегрално планирање 
и управљање, као и предузимање одређених мера за поправљање и унапређење стања 
животне средине. Већ годинама уназад, Јавно предузеће за заштиту и унапређење 
животне средине, контролише земљиште на присуство различитих параметара.

Ове године узорковано је пољопривредно земљиште  на 12  локација на територији 
општине Обреновац. Параметри који су испитивани у узорцима земљишта поред 
основних параметара плодности и 4 тешка метала, (As, Pb, Hg I Cd) су  полихлоровани 
бифенили, (PBC) и полициклични ароматични угљоводоници.  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, а 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). 
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Биомониторинг 

Од ове године је урађен  биомониторинг вода. Циљ биомониторинга је постизање 
доброг еколошког и хемијског статуса водних тела површинских вода  и спречавање 
даљег погоршања статуса. Обавезни биолошки елементи квалитета који су испитани 
да би се утврдио еколошки статус/потенцијал  водних тела су :

1. Фитобентос 

2. Фитопланктон

3. Макроиветребрате ( водени бексичмењаци)

Мониторингом су обухваћени: 1.канал „Младост”, који одводи воду са истоимене 
фарме говеда; ЦС „Вић баре“– Перило. Вода из канала Купинац се за потребе овог 
мониторинга узоркује на два места: на почетку зацевљења у насељу Дудови и код 
ТЦ1, река Сава је испитивана на 3 локалитета ; Црпна станица на путу за Забран , 
Кртинска – ободни канал код депоније ТЕНТ А. 

На основу испитивања фитопланктона и фитобентоса река Сава је на сва три испитивана 
локалитета имала добар и бољи еколошки потенцијал.

Канал Младост има најлошији статус, затим следе Црпна станица „Вић баре” – Перило, 
Забрешке ливаде и Тамнава – Црпна станица на путу за Забран, Kaнал Купинац на 
почетку зацевљења, насеље Дудови, Канал Купинац код ТЦ1 и Кртинска – ободни канал 
код депоније ТЕНТ А.

Канал Младост је посебно ризичан јер је у њему у августу и септембу доминантна 
потенцијално токсична цијанобактерија Plankthotrix agardhii (>100000 ћел/ml) 
која продукује токсине-микроцистине. Гајене биљке које се наводњавају водом 
контаминираном микроцистинима поред тога што трпе промене на раст и развој, 
акумулирају токсине и представљају потенцијални ризик да се токсини пренесу на 
људе путем исхране. Неопходно је да се овај канал прати и на присуство цијанотоксина, 
првенствено у летњем периоду. 

Доступност информација

Све информације и подаци о ЈП ЗЖС „Обреновац” се могу се пронаћи на званичном сајту 
ЈП ЗЖС, Обреновац  на адреси  www.jpzzs.org.rs.

Такође, активности  ЈП ЗЖС „Обреновац”  су доступне јавности преко локалног медија РТВ 
„Студио Маг” и  листа „Палеж”.
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7.11. ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА

Зелени савет ГО Палилула

Зелени савет ГО Палилула који је  формиран 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 у складу са ЛЕАП-ом  ГО Палилула и Стратегијом 
локалног одрживог развоја ГО Палилула отпочели  рад на терену у циљу лоцирања  
еколошких  проблема наше општине, дивљих  депонија, стања запуштене каналске 
мреже у Панчевачком риту, загађења на Ада хуји и Миријевском потоку, вршили су 
обиласке великих загађивача  и лоцирали запуштене неуређене зелене површине.

Поједини чланови Зеленог савета су учествовали на више едукативних семинара и 
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 решење уређења рукавца Аде Хује и загађења 
каналске мреже у Панчевачком риту.

Ада ХујаАД СКА ОПШТИНА ПАЛ ИЛУЛА

Градска општина Палилула је уназад годинама покушавала да санира и ревитализује 
зону Аде Хује, као једне од најугроженијих на територији ове општине. 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, је неконтролисано одлаган 
отпадни материјал што је довело до формирања комуналне депоније и преграђивања 
узводног дела рукавца, па је од острва постало полуострво. Поред тога, дугогодишње 
испуштање отпадних вода у Дунавац, рукавац Дунава између Аде Хује и обале, је довело 
до запуњивања рукавца загађеним 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 
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. 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. 
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Основни циљеви који ће бити  остварени 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. 
Током прошле 2017. године градска општина Палилула је отпочела са  првом фазом 
грађевинских радова  санације дела рукавца Ада Хује. 

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”, Формирана је  мешовита комисија коју чине градски секретаријат за 
инспецијске послове, комунална инспекција општина Палилула и Звездара која је у 
предходном периоду направила попис загађивача Миријевског потока.

Каналске мреже у Панчевачком риту

Градска општина Палилула је прошле године отпочела са  чишћењем запуштене 
каналске мреже у Панчевачком риту и у том перидоду су очишћени следећи канали 
бр.4-83 дужине 600m,

Суви себеш  дужине 130m, бр.5-23 дужине 313m, бр.5-21-1 дужине 385m, бр.5-22 дужине 
373m, бр.5-14 дужине 300m, бр.5-16 дужине 300m, бр.5-19 дужине 250m, бр.5-24 дужине 
332m, бр.4-49 дужине 880m и бр.4-66 дужине 290m.

Активности из области заштите и унапређења животне средине

У току предходне године реализован је велики број активности на уређењу 
зелених површина  са спортским теренима и садржајем за миран одмор,уређењу 
шеталишта,кошењу зелених површина и прикупљање и одношење смећа са зелених 
површина,чишћење дивљих депонија,на реконструкцији постојећих 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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7.12. ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

ТРИБИНЕ:

1. „ПОДСТИЦАЈИ  ЗА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ” – представници Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине и Секретаријата за привреду Управе 
града Београда презентовали су пољопривредним произвођачима како да 
конкуришу за одређене подстицаје и на које области се подстицаји односе 
(механизација, сточарство, воћарство, повртарство и пчеларство). 

2. „УЗГОЈ  ЛЕШНИКА” – Представник компаније „Ferrero Rocher“ је заинтересованим 
пољопривредним произвођачима обезбедио високо квалитетне италијанске сорте 
садног материјала и подршку у самом процесу узгоја, као и у откупу.

3. „ОРГАНСКА  ПРОИЗВОДЊА” – Трибину је организовала ГО Раковица у сарадњи са 
Привредном комором Србије, ГИЗ-ом и организацијом  „Сербиа органика”.

ПАРКОВИ:

1. Реконструкција урбаног џепа на Видиковцу  

2. Изграђена два нова парка на Видиковцу

3. Теретана на отвореном на Видиковцу

4. Отворен парк на Лабудовом брду

5. Отворен парк у Реснику 

6. Уређена зелена површина на Канаревом брду – На захтев грађана постављена је 
чесма и уређена зелена површина на углу улица Ивана Мичурина и Канарево брдо. 

ДЕПОНИЈЕ:

1. Уклоњена дивља депонија на Видиковцу

2. Уклоњена дивља депонија  на уласку у Ресник 

ОДРЖАВАЊЕ  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА:

1. Oрезивање стабала

2. Уређење Канаревог брда око ОШ „Иво Адрић” -  Општина Раковица је иницирала 
акцију у сарадњи са јавно-комуналним предузећима и великим бројем волонтера 
међу којима су били грађани, запослени у ГО Раковица, родитељи, одборници СО 
Раковица и запослени у ОШ „Иво Андрић”. 

3. Уређење зелене површине у Мраковичкој улици на Петловом брду 

4. Уклањање амброзије – Третман уклањања амброзије је извођен   употребом 
хемијских средстава,  механичким путем (кошењем) и комбиновано, а на основу 
пријаве грађана, пописом комуналне инспекције и пописом секретара месних 
заједница ГО Раковица. 

5. Засађена нова стабла у дворишту гимназије  „Патријарх Павле”
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КАНАЛИЗАЦИЈА:

1. Фекална канализација у Кијеву – почетком марта је започета изградња фекалне 
канализације у насељу Кијево, а завршена је почетком јуна. Дужина нове 
канализације у Ул. Боривоја Милојевића износи 262 метра, вредност радова је 10,5 
милиона динара, а радове је извело ЈКП „Београдски водовод и канализација”. На 
нову канализацију ће бити прикључено четрдесет домаћинстава.

2. Почела изградња канализације у насељу Сунчани брег – пројекат вредан 91 милион 
динара, биће изграђено 5,6 километара канализационе мреже и прикључци за 205 
кућа.

3. Изградња друге фазе канализације у Реснику 

МАНИФЕСТАЦИЈЕ:

1. „За зеленији Београд” – Традиционално учешће ГО Раковица на овој манифестацији 
је резултирало са две прве и једном трећом наградом. На завршној свечаности 
проглашења победника на Малом Калемегдану, предствници ГО Раковица су 
освојили прво место у категорији НАЈЛЕПША ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА УГОСТИТЕЉСКОГ 
ОБЈЕКТА – Центар „Балашевић”; прво место у категорији НАЈЛЕПШЕ УРЕЂЕНО 
ДВОРИШТЕ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ – ПУ „Сретен Младеновић” и треће место у 
категорији НАЈЛЕПША ОКУЋНИЦА – двориште у Ул. Миле Димић број 43.

2. Дванаести међународни етно-сајам хране и пића где су ГО Раковица представљала 
три регистрована  пољопривредна произвођача са производима од органски 
гајених сировина.

3. Обележен Светски дан шума – Запослени у Одељењу за екологију, здравство и 
туризам ГО Раковица су, заједно са представницима ЈП „Србијашуме”, посадили по 
дванаест четинара у вртићу „Језерце” и ОШ „Коста Абрашевић“ у Реснику.

4. „Еко-фестић” – Одржан други фестивал дечијег филмског стваралаштва из области 
екологије који има за циљ да усмери и активно укључи децу у проблематику 
очувања животне средине. Фестивал је такмичарског карактера.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ:

1. „Чисто лице Раковице” – ГО Раковица је, у сарадњи са организацијом „Моја Србија” 
и рециклажним центром „Божић и синови”, спровела  акцију прикупљања старих 
електронских и електричних уређаја које су донирали грађани, а средства прикупљена 
на тај начин су намењена у добротворне сврхе.

2. Сајам меда у Раковици 

3. Практична обука за пчеларе – ГО Раковица и Пољопривредни факултет Земун су 
организовали бесплатну дводневну практичну обуку из области пчеларства коју је 
похађало седамдесет полазника.

4. Обезбеђене индивидуалне канте за одлагање смећа за 274 домаћинства у Реснику.
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7.13. ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Поред редовних административно-стручних пословних процеса, а у складу са АП од 

значаја за заштиту животне средине на подручју Градске општине Савски венац, током 

2017. године реализовано је 38% више активности у односу на 2016. годину.

У оквиру развојног пилот пројекта „ЕКО ПАТРОЛА” урађено је 46 локација по захтеву 

грађана. Пројектна ативност била је намењена приоритетно грађанима Савског венца 

и показала се као врло успешна и одржива.

Табела 1. Приказ дела најзначајнијих активности 

р.
бр.

Активност Носилац активности/
реализатор

Време 
одржавања 

Циљна група

1. Развојни пројекат „Еко 
патрола”

ГО Савски венац континуирано грађани

2. „Сат за нашу планету” ГО Савски венац са Светским 
фондом за
заштиту природе

март/финална 
манифестација
25. марта 2017

грађани, школе,
институције, 
привреда, 
удружења 

3. Пројекат „Рециклирај 
доминирај”

 ГО Савски венац са 
Регионалном агенцијом за 
развој УГ ЕОЦ и „Ретрогрин”

јануар-31. март 
финална 
манифестација

150 учесника из 
основних школа 

4. Пројекат „Учим да 
рециклирам”

ГО Савски венац са 
партнери „SET RECIKLAŽА”, 
уз подршку Министарства 
пољопривреде и заштите 
животне средине

26. јануар-10. мај 5 основних школа
ученици од 5-8 
разреда

5. Акција садње 20 стабла 
трешње са Амбасадом 
Финске, ЈКП Градско 
Зеленило 

ГО Савски венац, ЈКП 
Градско Зеленило, Амбасада 
Финске

парк наспрам 
Шекспирове 9, на 
Дедињу, 22. март

општина, ЈКП 
Градско Зеленило, 
Амбасада Финске, 
грађани

6. Додела награда 
у оквиру акције 
„НАЈЗЕЛЕНО 2016”

ГО Савски венац Бизнис центар 
ГО Савски венац, 
17.03.2017.године 
у Кнеза Милоша 
47.

грађани, 
институције, 
школе, вртићи, 
предузетници и 
др.

7. Учествовање у оквиру 
истраживачког 
пројекта Универзитета 
у Београду 
„Методолошки оквир 
третмана јавних 
зграда у јединицама 
локалне самоуправе, 
са аспекта енергетске 
ефикасности” 

ГО Савски венац, 
Универзитет у Бгд. 
(Машински факултет) 
Немачка канцеларија за 
међународну сарадњу 
(ГИЗ), подршка ресорног 
Министарстава 

 ЈАНУАР-АПРИЛ 
прикупљање 
података о 
јавним зградама 
на територији 
свих локалних 
самоуправа

6 основних школа, 
вртићи, јавне 
зграде и др.

8. Учешће у хуманитарној 
еколошкој акцији
„Чепом до осмеха”

ГО Савски венац  Уг „Чепом 
до осмеха“

континуирано грађани, 
запослени у ОУ, 
учесници акција
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9. Међународна акција 
обележавања Дана 
реке Саве кроз Акцију 
„Сава у срцу”

ГО Савски венац 1. јун, Савска 
променада

деца, млади

10. Дани реке Саве/ квиз 
„Водени отисак“/
јавни час „Сава као 
природни ресурс”

ГО Савски венац са 
Београдским еколошким 
центром 

3. јуна, а 5. јуна 
2017.

деца, млади

11. „Еколошки едукативни 
триатлон за децу”

ГО Савски венац са Бео 
пројектом

13. и 15. јуна 2017.
године

деца и млади

12. Локална акција 
„НАЈЗЕЛЕНО 2017” 

ГО Савски венац од 22. маја до 22. 
јуна.

грађани, 
институције, 
школе, вртићи, 
предузетници и 
др.

13. Обележавања 
Међународног Дана 
реке Дунав

ГО Савски венац 29. јун деца и млади

14. Програм „Наставак 
наше мале 
истраживачке 
експедиције дуж 
савског слива” 

ГО Савски венац, ПОД 
Театара уз сарадњу са ПУ 
Савски венац

од 1. до 15. јуна 
2017

деца из ПУ

15. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ 
„ЗАШТИТИМО 
И САЧУВАЈМО 
ПРИРОДНЕ РЕСУРСЕ””

ГО Савски венац септембар-
новембар

деца и млади

16. „ЕВРОПСКА НЕДЕЉА 
МОБИЛНОСТИ”-ДАН 
БЕЗ АУТОМОБИЛА 

ГО Савски венац 16-22. септембар грађани, 
институције, 
школе, вртићи, 
предузетници и 
др.

17. Манифестација 
Дани Савског венца-
„Зелено едукативно 
рециклажно острво”

ГО Савски венац  децембар-јануар деца, млади, 
грађани/родитељи 

18. Пројекат „ЗЕЛЕНИ 
ИСТРАЖИВАЧИ 2017.“

ГО Савски венац, ПОД 
Театара уз сарадњу са ПУ 
Савски венац

септембар-
новембар

деца из ПУ

19. „Годишњи едукативни 
програм за децу 
кроз еколошко-
драмске радионице у 
вртићима”

ГО Савски венац, ПОД 
Театара уз сарадњу са ПУ 
Савски венац

април - септембар 212 радионица 
и 24 еко акције 
у природи у које 
је укључено 12 
предшколских и 
12 старијих група 
деце из 10 вртића 
ПУ Савски венац 

20. UNDP/GEF пројекат 
„Уклањање препрека 
за промовисање и 
подршку систему 
енергетског 
менаџмента у 
општинама у Србији”

ГО Савски венац имплементација 
пројекта је 
започета 28. 
новембра 

ГО Савски венац

21. „Међународни Дан 
пешачења” дуж Савске 
променаде уз тематско 
вођење о „Мостовима 
Савског венца”/Дани 
европске баштине

ГО Савски венац 16. септембар  грађани
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22. Посета лагумима 
Београда/Дани 
европске баштине

ГО Савски венац, 
Канцеларија за младе и 
Туристичка организација 
Савски венац

16. септембар грађани, млади

23. „European mobility 
week” /бициклистичке 
тура

ГО Савски венац, 
Бициклистички клуб Црвена 
звезда 

24. септембар рекреативци 
грађани, млади

24. Еколошка 
геотуристичка тура 
„Машин мајдан” /Дани 
европске баштине

ГО Савски венац, 
Природњачки музеј

23. септембар грађани

25. Пројекцијом  филмова 
„Посветимо се 
природи” (Филм о 
„Природњачком 
музеју”, Филм „Потрага 
се наставља”/Дани 
европске баштине

ГО Савски венац, Центар за 
урбани развој и сарадници 

28. септембар грађани

26. Теаматско предавање 
„Помажући другима 
помажемо себи”/Дани 
европске баштине 

ГО Савски венац, предавач 
Даница Шмиц 

28. септембар грађани

27. Посета деце „Центру 
за рибарствио 
и примењену 
хидрологију „Мали 
Дунав”

ГО Савски венац 6. октобар деца

У оквиру претходно наведених активности дата је стручна, оперативна, 
административно-техничка подршка и извршен је мониторинг у реализацији. Такође, 
у сврху имплементације Акционог плана спроведена су два Јавна конкурса за удружења 
грађана за суфинансирање програма и пројеката из буџета ГО Савски венац. 

По поднетим захтевима за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, 
извршено је 20 јавних увида у Секретаријату за заштиту животне средине и достављена 
су мишљења. 

Урађени су годишњи извештаји за све врста отпада и унети у еклектронску базу 
података Агенције за заштиту животне средине. У складу са Законом о управљању 
отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09), извршено је рециклирање отпада насталог 
у процесу рада Управе.

Табела 2. Управљање отпадом за период  јануар-децембар 2017.године

оператер врста отпада индексни број количина

ЈКП Градска 
чистоћа папирна и картонска амбалажа 150101 1,596 t

ЈКП Градска 
чистоћа пластична амбалажа 150102 0.044 t

ЈКП Градска 
чистоћа метална амбалажа 150104 0.011 t
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Бирополис д.о.о. тонери 080318 0.03 t

Ради унапређења процеса рециклаже набављене су посуде за рециклажу папира, 
пластичне и металне амбалаже и постављене у оквиру Управних зграда у ул. Кнеза 
Милоша бр. 47, 69. и 99. 

Учествовано је у писању апликације при конкурисању Градске општине Савски венац 
код фонда UNDP/GEF,  а  у оквиру  пројекта „Уклањање препрека за промовисање и 
подршку систему енергетског менаџмента у општинама у Србији”. Пројекат је одобрен 
ГО Савски венац која је потписала Меморандум о сарадњи са UNDP 28. новембра 2017. 
године, чиме је постала једина градска општина на територији Београда укључена у 
овај програм продршке.
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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 ha, од чега 1915,60 ha 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. 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 
изградњу општине Сопот, јавно комунално предузеће ЈКП „Сопот”, као и општинске 
комуналне инспекције.

У 2017. години на територији општине Сопот је реализовано:

•	 реконструисано је 6.835m водоводне мреже. Радови на реконструкцији и 
одржавању водоводне мреже изведени су у 10 месних заједница,

•	 укупна дужина путева на којима су извођени радови је 22,16 km земљаних 
радова, насуто каменом 21,4 km путева, 21,38 km асфалтираних путева,

•	 уређење и изградња јавних површина 1169m2,

•	 уређење и одржавање јавних изворишта и  чесми,

•	 у оквиру задатка који се односи на обезбеђивања услова за обављање и развој 
комуналне делатности у извештајном периоду изведене су активности на 
одржавању комуналне хигијене, прању и чишћењу улица, сађењу, одржавању 
и заливању садница, одржавању изворишта и чесама, као и радови на кошењу 
гробља у месним заједницама,

•	 уређење спортских терена и школских игралишта (изградња ограда, трибина, 
уградња рефлектора и све пратеће  опреме),

•	 реконструкција јавне расвете изведена је у свим месним заједницама на 
територији градске општине Сопот при чему је реконструисано 683 сијаличних 
места. У циљу уштеде електричне енергије реконструкцијом је изведена замена 
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сијалица штедљивим сијалицама при чему је уграђен велики број сијалица од 
16 W,

•	 уређење старих  и постављање нових аутобуских стајалишта,

•	 уређење градске депоније,

•	 радови на гасоводној мрежи су изведени у укупној дужини од 770 м како би се 
обезбедили услови за прикључења на мрежу и то у 9 месних заједница.

ЈКП „Сопот”  је проширило своју мрежу изношења смећа на 8532 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.

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.

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 „Градске чистоће” 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 
доно се  пр егор е ле  сија лице  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.

У холу општинске зграде налазе се кутије за рециклажу истрошених сијалица, неонки 
и батерија у које грађани током читаве године могу да донесу и одложе отпад овог 
типа и да буду сигурни да ће завршити у одговарајућем рециклажном центру, а не у 
обичним контејнерима.

Осим тога, једном годишње, грађани Старог града имају прилику да електронски и 
електрични отпад, попут старих и неисправних мобилних телефона, компјутера, 
телевизора и друге технике доставе општинским службама, како ти уређају не би 
завршили на депонијама. Општина 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 шетњи 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.
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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 011/785-2-999.

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 
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.

Сарадњом општине Стари град, „Солагро тима” и Фондације за рециклажу лименки за 
пиће „Recan” у јануару 2018. године постављена је интерактивна паметна преса, а реч 
је о иновативном систему за рециклажу који се састоји од паметне пресе и мобилне 
апликације, која омогућава комуникацију са корисницима - прикупљање поена ради 
освајања награда, а све у циљу подстицања и едукације градана о важности рециклаже. 
Након завршеног поступка рециклаже, на екрану паметне пресе излази код који је 
потребно унети у мобилну апликацију, у којој секодови аутоматски мењају за поене, а 
поени за награде. Неке од награда су карте за позориште, књиге, шоље, слушалице и 
разни други поклони у зависности од броја поена и узраста најмарљивијих грађана. 

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 

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 m. Северну границу општине чини ГО Земун, источну ГО Нови 
Београд, западну општина Пећинци док је јужна страна омеђена реком Савом у укупној 
дужини од 40 km. Од центра Београда удаљена је 15 км 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. Територију општине 
Сурчин чини седам насеља: Добановци, Сурчин, Бечмен, Јаково, Бољевци, Прогар и 
Петровчић. Укупна површина општине је 288 km². Према попису из 2011. године општину 
Сурчин насељава 44.635 становника у 15.752 домаћинстава. 

На територији ГО Сурчин налази се природно добро Бојчинска шума, које је проглашено  
заштићеним подручјем као споменик  природе, у циљу очувања и унапређења 
примарних предеоних вредности и пејзажних обележја, разноврсности облика и 
појава геонаслеђа, богатства животињског и биљног света и станишта, квалитета вода, 
земљишта и шума, неговања традиционалних и историјских вредности, као и стварања 
услова за одрживи развој рекреативних и туристичких садржаја и контролисане 
пољопривреде, односно планско уређење и коришћење простора. Укупна површина 
заштићеног подручја је 670,79 хектара, од чега је 99,95% у државној својини, а 0,05% 
у осталим облицима својине. Заштићено подручје сврстава се у III категорију, као 
заштићено подручје локалног значаја. На заштићеном подручју установљавају се два 
режима заштите и то: 

1. режим заштите II степена на делу заштићеног подручја, укупне површине 
148,1753 хектара који обухвата:

- локалитет „Јефтина бара”, површине 36,5534 хектара;

- локалитет „Виноградарска бара”, површине 111,6219 хектара;

2. режим заштите III степена на преосталом делу заштићеног подручја, укупне 
површине од 522,6179 хектара.

За све биљне и животињске врсте које су заштићене као природне реткости и њихова 
станишта важи режим првог степена заштите без обзира у ком делу заштићеног 
подручја се налазе. Управљање заштићеним подручјем  поверено је Јавном предузећу 
„Србијашуме”, Шумском газдинству „Београд”, које испуњава законом прописане услове 
у погледу стручне, кадровске и организационе оспособљености за обављање послова 
заштите, унапређења, промовисања и одрживог развоја заштићеног подручја.
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Слика 1. Бојчинска шума

Рехабилитација дренажних канала  Током 2017. године извршена је рехабилитација 
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 је после сушења распланиран по околним парцелама уз претходну 
сагласност власника.Такође, обале канала су растерећене од околног растиња. 
Рехабилитација ових канала, као и извршена реконструкција црпне станице Стари 
Фенек, имају за циљ унапређење система заштите од поплава. У наставку Пројекта 
планирана је 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.

Слика 2. Иглед канала пре и после чишћења

Наставак изградње канализационе мреже у Сурчину Настављени су радови на 
изградњи секундарне канализационе мреже у старом језгру општине Сурчин, при чему 
је током 2017. године на канализациону мрежу прикључено 112 домаћинстава.
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Уређење депонија Током 2017. године Јавно предузеће за обављање комуналних и 
других делатности од општег интереса за грађане ГО Сурчин уредило је две велике 
депоније:

- депонију у Петровчићу, одакле је уклоњено 750m³ смећа и

- депонију „Јаковачка Кумша”, са које је уклоњено 1000m³.

У истом периоду, ово предузеће је уклањало смеће и са већег броја мањих, дивљих 
депонија, при чему је уклоњено још 3329m³, у складу са следећом табелом:

Насеље Број локација Количина смећа (м³)

Сурчин 14 1148

Добановци 4 401

Јаково 3 100

Бечмен 2 380

Петровчић 1 50

Бољевци 9 900

Прогар 1 350

УКУПНО 34 3329

Примарно раздвајање отпада У складу са Законом о управљању отпадом („Службени 
гласник РС”, број 36/09, 88/10, 14/16), у згради општине Сурчин примењује се пракса 
примарног раздвајања отпада. С тим у вези, установљена је сарадња са овлашћеним 
оператерима, којима је предато укупно 3,725 тона отпада генерисаног у згради општине, 
и то:

1. хартије - 2,86 тоне,

2. празних тонер касета - 0,115 тона и

3. опасног електронског и електричног отпада - 0,75 тона.

За ове три врсте отпада сачињен је годишњи извештај произвођача отпада (GIO1) и унет 
у електронску базу података Агенције за заштиту животне средине.

Процена утицаја на животну средину У складу са Законом о процени утицаја на 
животну средину („Службени гласник РС”, број 135/04, 36/09) за пројекте који се планирају 
или су у поступку легализације на територији ГО Сурчин, а за које је потребна процена 
утицаја на животну средину, врши се увид у предмет, доставља мишљење надлежном 
органу, а код пројеката за које се ради Студија о процени утицаја на животну средину, 
у општини се одржава презентација  студије и јавна расправа.

Озелењавање јавних површина На иницијативу Савета Месне заједнице Бечмен 
спроведена је акција садње пауловније. Током акције засађено је више од 250 садница 
овог дрвета, чиме је оплемењено неколико локација у овом насељу. Акцији су се 
придружили ловци, риболовци, чланови извиђачког одреда „Гибавац”, ученици Основне 
школе „Душан Вукасовић Диоген”. Такође, ученици, родитељи и запослени у ОШ „Вожд 
Карађорђе” у Јакову посадили су око 50 садница јасена, сребрног бреста и гинко билобе 
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које је донирао Покрет горана Србије и предузеће „ДХЛ” и тиме оплеменили своје 
двориште. 

Циљано мерење аерозагађења У сарадњи са колегама из Секретаријата за заштиту 
животне средине - Одељења за мониторинг и Градског завода за јавно здравље 
Београда, организовано је циљано мерење аерозагађења. Мерна опрема је била 
постављена на паркингу у наутичком селу у Бољевцима. Циљ мерења је био да се 
утврди првенствено утицај рада термоелектране „Никола Тесла” на квалитет ваздуха 
на територији ГО Сурчин.  Мерење је вршено у периоду од 14.-23. октобра 2017. године. 
Према „Извештају о циљаним мерењима квалитета ваздуха на мерном месту „Наутичко 
насеље” Бољевци, општина Сурчин” који је израдио Градски завод за јавно здравље 
Београда, концентрације сумпор-диоксида и азот-доксида, као и концентрација чађи, 
у оквиру су дозвољених граница прописаних Уредбом о условима за мониторинг и 
захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, број 11/2010; 75/2010 и 63/2013), 
док су средње 24-часовне концентације РМ10 прекорачиле граничну вредност утврђену 
овом Уредбом у седам мерења. 

Подаци о котларницама у објектима јавне намене Секретаријату за заштиту 
животне средине достављени су подаци о котларницама у објектима јавне намене 
на територији општине Сурчин, у циљу израде предлога Буџета града Београда за 
2018. годину, а на основу Упутства о утврђивању критеријума за одабир приоритетних 
објеката јавне намене за гашење котларница, ради прикључења грејних инсталација 
објеката на систем даљинског грејања или на дистрибутивни систем природног гаса и 
утврђивању услова за пренос средстава за ове намене. 

Акција „Сат за нашу планету” Градска општина  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. Међународни дан 
заштите животне средине, 5. јун, ученици и наставници ове школе обележили су и 
ове године, на тргу у центру Сурчина, еко-базаром, ревијом костима од рециклажног 
материјала и избором најкреативнијег костима.

Обележавање Међународног дана реке Саве Културни центар Сурчин је у сарадњи 
са „Европским центром Дунав” и Спортско-риболовним клубом „Бандар” обележио 
Међународни дан реке Саве. Велики број деце, ученика основних школа и предшколских 
установа са територије Градске општине Сурчин учествовало је у овом догађају. Након 
интерактивног предавања у циљу подизања еколошке свести омладине, деца су своје 
поруке реци Сави исказала на креативан начин, цртежима, док су се најхрабрији 
окушали у традиционалној вештини старог заната рибарења на бућку, као и у пецању.
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7.17. ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА 

Током 2017.године на градској општини Чукарица су спроведене следеће активности 
из домена заштите животне средине:

•	 спроведена је традиционална акција „Пролеће на Чукарици”, такмичење за 
најчистију и најуређенију зелену површину испред приватних и пословних 
објеката на општини.

У категорији „Најлепше зеленило испред пословних објеката” прво место освојила је 
пивница Beerland, друго место - Пивница 59, а треће место - Coffee dream. За најлепшу 
окућницу изабрана је окућница Милине Михаиловић-Јеротијевић из улице Благоја 
Ранковића у Пећанима. Другонаграђена је Мирјана Симић-Коцић из улице Ивка 
Милосављевића бр.10, из Умке, а треће место освојио је Драгиша Лукић из улице 
Живојина Табаковића бр.25, Велика  Моштаница. 

Најлепши балкон је балкон Душана Спалевића из улице Старих ратника бр.16 у 
Железнику, а друго место освојила је Боса Марјановић из улице Милана Јовановића 
бр.10, док је треће припало Савки Вајевић из Милана Јовановића бр.12.
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Специјалне награде за креативност припале су Надежди Спалевић из Железника, 
Миловану и Јосипи Терзић из Умке и Стојану Антићу из Руцке.

У категорији дворишта вртића награђени су вртићи „Горица”, „Рода” и „Царић”, док су 
најуређенија школска дворишта Техничке школе у Железнику, ОШ „Уједињене нације”, 
ШОСО „Свети Сава”, МШ „Ватрослав Лисински” и ОШ „Бранко Радичевић”. 

•	 У оквиру пројекта „Продужи век, убаци у штек”, који партнерски реализују 
Канцеларија за младе општине Чукарица, Центар за младе Чука и Хемијско-
прехрамбено технолошка школа, достављене су канте за одлагање ЕЕ-отпада 
чукаричких школа које су учествовале у пројекту.

Канте су допремљене у основне школе „Вук Караџић”, „Мирослав Антић”, „Ђорђе Крстић” 
и „Браће Јерковић”, Хемијско-прехрамбено технолошку школу и Тринаестој београдској 
гимназији и Техничкој школи у Железнику.



Фото: Теодора Јовановић
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8.1. 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. 



287

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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8.2. 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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8.3. 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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8.4. 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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