
СТРАТЕГИЈА УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА 
ВОДОТОКА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА БЕОГРАДА 

Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Наручилац:

ГРАД БЕОГРАД-ГУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ



НАДЛЕЖНОСТИ ГРАДА БЕОГРАДА

Секретаријат за заштиту животне средине

• Секретаријат за заштиту животне средине врши послове заштите и унапређивања животне средине

• Обавља праћење квалитета површинских вода на територији града Београда

• Oбавља послове у области одрживог коришћења, очувања квалитета вода на водотоцима II реда 2019/20

• Учествује у одређивању и припремању локација и изградњу и рад постројења за пречишћавање, складиштење и третман вода на водотоцима II реда на
територији града. 2019/20

• Поновно искоришћење или одлагање продукта пречишћавања (управљање водним објектима за сакупљање, одвођење и пречишћавање водотокова и
заштиту стајаћих и површинских вода) 2019/20

• Заштита животне средине у области управљања јавним површинама и водотоцима II реда 2019/20

Секретаријат за инспекцијске послове

• Инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других прописа у области вода који се односе на изградњу нових и реконструкцију
постојећих објеката и извођење других радова који могу утицати на промену у водном режиму;

• Инспекцијски надзор над применом и спровођењем закона и других прописа у области заштите животне средине, заштите природе,

• Процене утицаја на животну средину, интегрисаног спречавања и контроле загађивања животне средине, управљање хемикалијама, управљање
отпадом,

• Контролу квалитета отпадних вода који се испуштају у реципијент,

Секретаријат за привреду обавља послове који се односе на:

• Управљање водним објектима за уређење водотока и заштиту од поплава на водама II реда и водним објектима за заштиту од ерозије и бујица, који су у
јавној својини, на територији Града,

Секретаријат за комуналне и стамбене послове

• Уређивање и обезбеђивање материјалних и других услова за снадбевање водом за пиће,

• Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, (брига о водоводној и канализационој мрежи)



ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

ЦИЉ ИЗРАДЕ СТРАТЕГИЈЕ

• Утврђивање дугорочних праваца управљања водотоцима II реда и на основу којег ће се спроводити реформе сектора вода

• Достизање потребних стандарда у управљању водотоцима II реда на територији Београда. 

УСЛУГЕ ДЕФИНИСАНЕ ПРОЈЕКТНИМ ЗАДАТКОМ

 Дефинисање концепта и циљева стратегије

 Оцена постојећег стања 

 Прикупљање и систематизација доступних геодетских, климатских, хидрогеолошких подлога 

 Анализе стања водног режима на водотоковима II реда Београда 

 Анализа станишта на подручју водених површина водотокова II реда Београда

 Анализа земљишта и стање ерозије у сливовима водотокова II реда  

• Визија и стратешки циљеви стратегије 

• Анализа планиране намене простора водног земљишта водотока II реда

• Анализа биодиверзитета водених екосистема Београда

• Анализа водних објеката за еколошко уређење водотокова II реда

• Анализа предложених техника и технологија уређења водотокова II реда

• Дефинисање приоритетних подручја и циљева Стратегије

• Анализа потенцијалних површина за еколошко уређење водотокова II реда, пречишћавање истих, дефинисане стратегијом

• Анализа економске и финансијске вредности постојећих и новоподигнутих водних објеката за еколошко уређење и пречишћавање водотока II 
реда и водних екосистема

• Стратегијa уређења и одржавања водотока II реда на територији града Београда се добија као коначни документ на основу 
урађених анализа презентованих у претходним извештајима и предаје се заједно са завршним извештајем.



ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Површинске воде на територији Републике Србије, према значају који имају 
за управљање водама, деле се на воде I реда и воде II реда. Све површинске 
воде које нису утврђене као воде I реда сматрају се водама II реда.
(Закон о водама, „Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 
95/2018 - др. закон).

На подручју Града Београда хидрографска мрежа обухвата:
• 20 водотока I реда, 
• 188 сливова водотока II реда (директне притоке водотока I реда), и 
• густу каналску мрежу.

Хидрографска мрежа се простире на три водна подручја: 
• Сава, 
• Дунав, и 
• Морава. 

Северни, равничарски део подручја дренирају канали, док на подручју 
брежуљкасто-брдовитог рељефа доминирају водотоци бујичног карактера. 

На ужем подручју града неки бујични токови су током урбанизације у целости 
уведени у канализационе системе (Булбудерски поток, Дубоки поток, поток 
Париповац, Репишки поток и др.), док су неки регулисани у доњим деловима 
и уведени у кишне колекторе (Мокролушки, Жарковачки, Миријевски), али су 
остали неуређени у средњем и горњем делу тока. Хидрографска мрежа



ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Хидрогеолошка карта

• Рељеф Београда је у морфолошком и геолошком смислу веома сложен, тако

да се на релативно малом простору преплићу различити облици рељефа:

тектонски, флувијални, абразиони, крашки и еолски.

• У морфотектонском погледу подручје града Београда припада двема великим

целинама: Панонској низији на северу и брежуљкастим теренима Шумадије

на југу.

• У складу са геолошком грађом, на подручју Београда су издвојене:

 фреатска издан збијеног типа,

 пукотински тип издани,

 карстни тип издани,

 сложена издан, и

 условно „бeзвoдни” терени.

• Подземне воде представљају драгоцен ресурс као изворишта воде за пиће на

територији Београда, али су врло неравномерно распоређене. Са друге

стране подземне воде представљају и ограничавајући фактор услед њиховог

високог нивоа на појединим деловима града, па је потребна контрола

њиховог нивоа помоћу дренажних система.

• Земљишни покривач Београда је формиран у интеракцији специфичних

услова, у чијој су структури заступљена земљишта из сва три реда националне

класификације.



ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

Карта ерозије

• Утицај процеса ерозије огледа се у:

 губитку земљишта и вегетације на падинама терена (директни),

 механичком загађењу водотока и акумулацији наноса (индиректни).

• Најзначајнији ефекат процеса ерозије и транспорта наноса на животну средину

састоји се у уношењу хемијских и биолошких загађивача у речне токове и

погоршања квалитета воде.

• На подручју Београда процесима ерозије различитог интензитета претежно су

захваћене површине под пољопривредним и шумским културама:

 слаба ерозија захвата око 53% површина,

 средња ерозија угрожава око 27% површина,

 остале категорије угрожавају 20% површина.

• Ерозиони процеси су један од фактора настанка бујичних поплава, када се осим

изливања великих вода из корита, упоредо јавља бујична лава, одрони и

клизишта.

• Клизишта представљају један од основних фактора ограничења коришћења

простора. На подручју Града Београда уочавају се одређене зоне у којима су

присутна клизишта и нестабилне падине, нарочито на просторима јужно од реке

Саве и Дунава (подручја Барича, Мислођина, Умке, Мељака, Вранића,

Бождаревца, Ритопека, Гроцке, Бегаљице, на падинама Звездаре (подручје изнад

Миријева), Вишњице, Великог Села и Винче и на другим локалитетима).



ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

• Систематско праћење квалитета површинских вода обавља Градски завод

за јавно здравље према Програму контроле квалитета површинских вода

на територији Београда, који доноси Секретаријат за заштиту животне

средине града Београда.

• Анализиран је квалитет воде у одабраним водотоцима I и II реда на

територији Београда за период 2015-2020, у складу са доступним

подацима.

• Резултати анализа указују да већина водотока нема задовољавајући

еколошки статус, што је углавном последица испуштања непречишћених

комуналних и технолошких отпадних вода и површинског отицаја са

околних површина.

• Биолошки параметри (изражени кроз различите индексе), као главни

показатељи квалитета станишта и биолошке равнотеже су углавном

указивали на лош еколошки статус код већине анализираних водотока.

• Такође, хемијски статус вода често није био постигнут, чак и кад су

концентрације приоритетних и приоритетних хазардних супстанци биле у

оквиру дозвољених граница.

• У сушним периодима године главни део протока малих водотока у које се

испушта канализације чине отпадне воде.

Локалитети узорковања воде



ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ

На основу спроведених анализа и теренског рекогносцирања сливова водотока другог
реда на територији Града констатовано је да:

На квалитет воде водотока II реда утичу испуштање непречишћених санитарних
отпадних вода из приградских насеља, индустријских погона, сеоских
домаћинстава у приобаљу, занатских и индустријских погона и спирање
загађујућих материја са обала и пољопривредних површина,

 Знатан број водотока представља реципијент отпадне воде,

 У многим речним коритима се депонује отпад, који проузрокују смањење
пропусне моћи корита и тиме увећава ризик од поплава, а истовремено утичу
негативно на стање животне средине.

Анализа притисака је указала на следеће:

Доминантан притисак на површинске воде представљају извори органског
загађења, и то концентрисани извори из насеља и секундарно из индустрије.

 Већина притисака од загађења нутријентима потиче такође из урбаних подручја,
али доминација овог загађења није тако висока у односу на органска.

Дифузни извори загађења су занемарљиви у односу на концентрисане.

 Утицај свих наведених притисака се манифестује кроз нарушавање квалитета
воде (станишта) и често лош еколошки статус водотока на територији Града.

Закључак

Канализациони испуст – река Раља
септембар 2021.

Канализациони испуст – река Грочица
септембар 2021.

Депонија уз притоку Болечице
септембар 2021.



ЗАКЉУЧАК

 Основни циљ: унапређење еколошког статуса водотока II реда кроз примену еколошки прихватљивих, технички изводљивих и
економски оправданих решења, идентификацијом и мапирањем приоритетних инвестиција.

 Визија уређења водотока се заснива на:

• смањењу загађења и спречавању даљег погоршања стања водотока II реда; 

• заштити водних и приобалних екосистема, и 

• постизању стандарда квалитета животне средине у складу са прописима којим се уређује заштита животне средине. 

 Активности за достизање циљева:
• дефинисање свих потребних активности као део планског интегралног управљање водама II реда на територији Града;

• смањење проблема загађивања вода проузрокованог испуштањем отпадних вода на подручју Београда:

— могућност примене различитих типова система за пречишћавање отпадних вода, као што су: мокра поља, плутајућа
острва, различити типови лагуна и сл.

— могућност рециркулације и вишекратног коришћења вода као кључна и дугорочна мера заштите вода

• екоремедијација бујичних сливова (пошумљавање, биотехнички радови и сл.) на критичним локацијама;

• унапређење мониторинга (квалитета површинских и подземних вода, индустријских и пољопривредних отпадних вода,
квалитета/стања земљишта);

• подстицање истраживања и развој иновативних приступа у области заштите и управљања водама.



Секретаријат за заштиту животне средине се бави заштитом и подизањем квалитета вода на водотоцима II реда.

Управљањем водотока се баве јавна водопривредна предузећа (ЈВП Београдводе, ЈВП Србијаводе).


