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ДВАДЕСЕТШЕСТ ГОДИНА СЕКРЕТАРИЈАТА
ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1990-2016.

Секретаријат за заштиту животне средине основан је да обавља „послове задовољавања
потреба грађана у области заштите животне средине...“ Овако почињу административне
реченице из Устава и градских одлука, а иза свега тога већ двадесетшест година налази
се и развија нуклеус нове свести о нужности промене нашег односа према средини
и граду у коме живимо, у коме стварамо, чије наслеђе и вредности баштинимо и које
треба да оплеменимо, сачувамо и оставимо онима који долазе.
Одлука о оснивању самосталне организационе јединице у оквиру Градске управе –
Секретаријата за заштиту животне средине, 1. априла 1990. године, значила је стални
рад на развоју, подизању капацитета и стварању мултидисциплинарног тима посвећеног
заштити природе и животне средине.
Са добијањем све више надлежности, шириле су се активности и повећавао број
програма и пројеката чија сложеност одражава сложе-ност саме области заштите
животне средине. Успостављени су стални програми праћења квалитета животне
средине, стратешки и развојни програми заштите зеле-нила и вредновања шумских
ресурса, пројекти заштите добара посебних вредности и заштите предела, програми
контроле штетних биолошких популација и др.
Спроведен је велики број веома значајних пројеката у циљу заштите квалитета ваздуха,
воде и земљишта. Осмишљени су и реализовани бројни пројекти у области образовања
и подизања јавне свести грађана, самостално или у сарадњи са организацијама
цивилног друштва. У припреми и реализацији пројеката остварена је квалитетна
сарадња са великим бројем научно-истраживачких института, факултета и бројним
предузећима. Традиционално добра сарадња постоји и са другим ресорима унутар
Градске управе, јавним предузећима и републичким инситуцијама. Пуно времена
и енергије је улагано на покретање разних иницијатива, учествовање на бројним
конференцијама и комуникацију са одборницима и грађанима. Отвореност према
јавности и транспарентност у раду је значајна тековина овог Секретаријата.
Доношењем Стратегије пошумљавања града Београда, Локалног плана управљања
отпадом, Програма заштите животне средине града Београда и Акционог плана за
адаптацију на климатске промене, постављени су темељи стратешког и дугорочног
планирања како би политика животне средине постала стални саставни део секторских
активности и окосница развоја града у будућности.
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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 8/13-пречишћен текст, 9/13-исправка,
61/13, 15/14, 34/14, 37/14, 44/14, 75/14, 89/14, 11/15, 43/15 и 74/15), као изворни послови,
односно послови које је у овој области Република законом поверила граду.
Рад Секретаријата организован је у 4 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,

а за обављање извршних и са њима повезаних стручних послова који по својој природи
и обиму захтевају већу самосталност, као јединица у саставу Секретаријата образована
је и Дирекција за управљање отпадом.
У Сектору за мониторинг и заштиту животне средине обављају се студијско-аналитички, документациони и други стручни послови који се односе на: праћење
квалитета чинилаца животне средине (ваздух, вода, земљиште), утицаја буке и вибрација,
јонизујућих и нејонизујућих зрачења, односно загађујућих материја и енергије на
животну средину, вођење и ажурирање локалног регистра извора загађивања;
сузбијање штетних организама, превенцију и заштиту од удеса; извештавање, припрему
и објављивање података, извештаја и информација о стању животне средине и
спроведеним активностима, образовање у области животне средине, подизање
свести о значају заштите животне средине и сарадњу са удружењима, успостављање
и одржавање информационог система животне средине Београда.
У оквиру овог сектора образована су 3 одељења: Одељење за мониторинг животне
средине, Одељење за превентивну заштиту животне средине и Одељење за
извештавање, образовање и сарадњу са удружењима.
У Сектору за стратешко планирање и управљање ресурсима обављају се студијско-аналитички и други стручни послови који се односе на: израду планова, програма и
пројеката у области заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса
и добара, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије и заштите животне
средине; израду, координацију спровођења, праћење и извештавање о напретку у
спровођењу програма заштите животне средине и акционог плана, израду или учешће
у изради акционих и санационих планова и пројеката, планова побољшања квалитета
животне средине; припрему промоције и презентације планова, програма и пројеката;
заштиту природних вредности, јавних и заштићених природних добара; успостављање,

7
zastita zivotne sredine prelom.indd 7

26.10.2016 10:31:12

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

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, са Одсеком за климатске промене, енергетску ефикасност
и обновљиве изворе енергије, и Одeљење за пројекте заштите природе и животне
средине са Одсеком за заштиту природе и управљање ресурсима.
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 аналитичконормативни, 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.
Дирекција за управљањем отпадом врши послове 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;
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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 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.
У оквиру Дирекције образован је Сектор за планирање и организацију управљања
отпадом, са 3 одељења: Одељење за планирање и изградњу система управљања
комуналним отпадом, Одељење за организацију примарне селекције, сакупљања и
рециклаже отпада и Одељење за правне и економске послове.
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 комуналне буке за дан и ноћ на 32-35 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);
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•

Нивоа радона у у објектима школских и предсколским установама;

•

Нивоа ултравиолетног зрачења на мерном месту на Ади Циганлији.

2. Локални регистар извора загађивања
Локални регистар извора загађивања животне средине на територији Београда
формиран је са циљем идентификације промена у квалитету и квантитету емисија
загађујућих материја и предузимање мера заштите у складу са законом. Активност се
спроводе у сарадњи са Секретаријатом за инспекцијске послове.
Израда регистра поверена је Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у
Београду. Евидентирани су загађивачи који су значајни емитери загађујућих материја,
мала, средња и велика предузећа, у зависности од делатности којом се баве, затим је
извршено груписање у одговарајуће категорије предвиђене за локални регистар (мала
и средња предузећа) и формирана је база података која ће обезбедити ефикаснији рад
система када ова предузећа доставе податке за Локални регистар.
На основу података, добијених од загађивача са територије Београда, и унетих у
софтвер извршен је прорачун емисија за сваку појединачну загађујућу материју, за коју
се извештава према Правилнику о методологији за израду националног и локалног
регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања
података.
На овај начин обезбеђују се подаци о емисији загађујућих материја из малих и средњих
предузећа на територији Града Београда, што представља основ за даљи рад и
унапређење система у будућем периоду, јер је неопходно хронолошки пратити све
промене, које могу допринети погоршању квалитета животне средине. Поређењем
појединих категорија, биће утврђено која делатност представља најзначајнији извор
загађујућих материја на територији Града Београда, што је веома важно и са аспекта
предузимања одговарајућих мера, са циљем да се емисија смањи.
Након завршеног пројек та Секретаријат је наставио са прик упљањем и
систематизовањем података о индустријским и другим субјектима чије делатности
утичу на животну средину.
3. План квалитета ваздуха у агломерацији Београд
План квалитета ваздуха представља инструмент политике планирања и заштите
ваздуха, који је донет са циљем очувања и побољшања квалитета ваздуха и избегавања,
спречавања или смањења штетних последица по здравље људи и животну средину, а
документ је почетком 2016. године усвојила Скупштина града Беогрда.
Сврха израде Плана квалитета ваздуха је добијање основног документа за управљање
квалитетом ваздуха на локалном нивоу, а његовом израдом омогућава се побољшања
квалитета амбијенталног ваздуха у зонама и агломерацијама где мере, које су донете на
националном нивоу, не могу допринети постизању постављених циљева, у достизању
квалитета амбијенталног ваздуха на локалном нивоу. Циљ израде Плана квалитета
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ваздуха је постизање граничних или циљаних вредности загађујућих материја у ваздуху
утврђених Законом о заштити ваздуха. План квалитета ваздуха у агломерацији Београд
израђен је за период од 2016. до 2020. године и донет је за подручје целе територије
Београда, које обухвата 17 градских општина.
Како би сви сегменти садржаја Плана квалитета ваздуха били обрађени професионално
и у складу са захтевима, обезбеђен је мултидисциплинаран приступ ангажовањем
великог броја стручњака различитих професија. Формиран је стручни тим, на челу
са Градским заводом за јавно здравље Београд, а за поједине сегменте ангажовани су
стручњаци из Градске управе, стручних институција и јавних предузећа на нивоу града
Београда.
У Плану квалитета ваздуха, описане су климатске карактеристике територије Београда
и дати су подаци о мониторингу квалитета ваздуха са анализом десетогодишњих
концентрација загађујућих материја у ваздуху у Београду, као и подаци који се односе
на изворе загађивања ваздуха, са прегледом података о главним изворима емисија и
подацима о емисијама које емитују највећи загађивачи. Извршена је анализа извора
емисије на загађење ваздуха и одређени су елементи за процену потребне редукције
eмисије извора помоћу компјутерских модела. Такође је приказана и процена
потребне редукције емисије извора по зонама. Приказане су мере предузете у циљу
смањења загађности ваздуха, пре доношења Плана квалитета ваздуха, у сегментима
иденификованим као доминантни изворима емисије загађујућих материја. Затим су
приказане и мере које имају за циљ смањење загађења ваздуха након доношења Плана
квалитета ваздуха, а које обухватају дугорочне мере у области инфраструктуре и мере
у сектору јавног превоза са очекиваним ефектима смањења емисије штетних гасова на
најоптерећенијих саобраћајница, као и мере за смањење емисије из топлотних извора.
Такође, израђен је и акциони план који садржи мере за спречавање и смањење
загађења ваздуха које су базиране на пројекцији побољшања квалитета ваздуха,
односно смањења загађења за период до 2020. године. У акционом плану дефинисани
су елементи којим се утврђују специфични циљеви, задаци, мере или активности,
очекивани резултати, индикатори, носиоци активности и партнери, као и рокови
реализације.
4. Акустичко зонирање града Београда
Акустичко зонирање има за циљ дефинисање дозвољених граничних вредности
нивоа буке у животној средини на територији Београда према важећим прописима, а
на основу намене посматраног подручја, података добијених редовним и допунским
мониторингом буке и треба да омогући израду предлога одлуке о градским зонама,
на основу акустичких зона разматраног простора, смернице за избор критеријума и
поступака код мерења и оцене буке, усклађене са акустичким зонирањем, раздвајајући
велике стационарне изворе буке од буке пореклом од саобраћаја и опште комуналне
буке, смернице за систематски мониторинг буке и за израду стратешких карата буке
и друге услове потребне за реализацију Акционог плана заштите од буке у склопу
интегрисаног система заштите животне средине.
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Пројекат Акустично зонирање дела централне зоне града Београда започет је 2013.
године и представља прву фазу зонирања града Београда. У складу са урбанистичким
подлогама дефинисано је подручје градских општина које је најугроженије буком од
саобраћаја, услужних делатности, угоститељских објеката и других сличних делатности
и обухваћен је простор Градскe општинe Стари град и делови општина Савски венац,
Палилула, Врачар, Нови Београд и Земун, са укупно 388.950 становника. Завршетак ове
фазе пројекта планиран је за крај 2016. године.
Зонирање целе територије града одвијати ће се у фазама током наредних година, у
складу са будућим плановима и расположивим финансијским средствима.
5. Мерење емисије димних гасова из топлотних извора стамбених објеката
Пројекат мерења емисије димних гасова из индивидуалних топлотних извора на
територији Београд обухвата мерење емисија загађујућих материја из стационарних
топлотних извора на територији 10 градских општина, у око 140 000 домаћинстава, а
мерење ће се вршити према методи „репрезентативног узорка” са 1000 објеката.
Истраживање обухвата мерење масене концентрације (mg/m3 или ppm) угљен
моноксида, димни броји и запремински удео угљен диоксида.
Подаци ће послужити за израду катастра загађујућих материја које потичу из приватних
постројења за сагоревање – пећи за грејање стамбеног простора, на основу чега би
град Београд добио податке о утицају појединачних (приватних) извора загађивања на
квалитет ваздуха, односно на квалитет животне средине у Београду.
Детерминисањем извора загађивања, њихове локације, енергената (потрошње
енергената), као и квалитета емисија, надаље ће се утицати на квалитет животне
средине кроз смањење потрошње енергената или њихову замену (што је индиректан
утицај на животну средину), смањењем емисија загађујућих материја (директан утицај)
или евентуално смањењем броја приватних извора загађивања.
Циљ истраживања је формирање базе података на територији града Београда о
концентрацији и квантификацији загађујућих материја које се емитују у животну
средину града, на основу којих би се у следећим фазама пројекта извршила мерења
на свим стамбеним објектима у граду Београду и формирао катастар топлотних извора
и катастар загађивања која потичу из стамбених објеката.
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6. Програми сузбијања штетних организама
Ови програми реализовани су на територији београдских општина у циљу контроле
и регулације бројности јединки комараца, крпеља и глодара и то:
•

Програм сузбијања комараца - спроводио се у три фазе:
Прва фаза – мониторинг, прогноза и контрола бројности ларви и одраслих
форми комараца;
Друга фаза – непосредно извођење третмана сузбијања ларви и одраслих
форми комараца, са земље и из авиона;
Трећа фаза – послови надзора и контроле ефикасности изведених третмана.
Третмани сузбијања ларви комараца обављали су се континуирано од марта 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.
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.
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.

•

Програм сузбијања крпеља условљен је био динамиком појављивања крпеља
на зеленим површинама. Мере сузбијања крпеља реализоване су у складу са
резултатима теренских (мониторинга) и лабораторијских истраживања, као и
метеоролошких услова, што је оправдавало спровођење редовних третмана
на одређеним површинама током целе сезоне (март-новембар).

•

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, извођењем два третмана годишње
(пролећни и јесењи).
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7. Истраживање утицаја квалитета и степена загађености вода (канала, бара) на
избор препарата и правилно дозирање у циљу регулације бројности популације
ларви комараца
Циљ овог истраживања је да се испита степен загађености вода са аспекта органске
материје на сталним жариштима комараца, као и утицај исте на бројност и интетзитет
биолошког развоја комараца. Такође, потребно је утврдити како степен загађености
вода утиче на ефекат појединих ларвицидних препарата и да ли се у њима може
контролисати-зауставити биолошки развој комараца у фази ларве.
На основу резултата истраживања констатовано је да степен загађености водених
средина директно утиче на дозу, врсту носача ларвицида и интервал апликације
ларвицидног препарата на бази 1% дуфлубензурона.
8. Истраживање ефеката примене биолошког ларвицида на редукцију бројности
популације ларви комараца у заштићеним природним добрима на територији
Београда
Установљено је да на територији Београда има око 1000 хектара Заштићених природних
добара, у различитом степену заштите, која у зависности од периода године и количине
падавина представљају идеалан медијум за равој и формирање великих станишта
комараца.
Циљ овог истраживања је да се организују третмани ларви комараца у смислу регулације
њихове бројности применом биолошких ларвицида на заштићеним подручјима
територије Београдa као и да се испита ефекат примењених биолошких ларвицидних
препарата.
Спроведеним истраживањима утврђено је да ораганизовани третмани ларви комараца
у заштићеним природним добрима са одабраним биолошким ларвицидима дају
позитиван ефекат и могу се успешно корисити у регулацији њихове бројности у дози
од 5l/ha водене површине.
9. Испитивање улоге и значаја мишоликих глодара на територији града Београда
у циљу регулације бројности на еколошким принципима и заштите здравља
становништва од зоонозе
Циљ овог пројекта је да се на основу резултата о здравственом статусу јединки
мишоликих глодара, као и добијеним микробиолошким испитивањима, могу предвидети
и спроводити појачане мере дератизације ради спречавања појаве зооноза.
У оквиру овог пројекта вршено је изловљавање јединки глодара на територији града
Београда, такође, пратио се њихов степен заражености као вектора преносиоца
низа заразних обољења, а у лабораторији је рађено на идентификацији и изолацији
зоонотских патогена.
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Истраживање је обухватило територију свих седамнаест градских општина, а
локалитети су одређени на основу специфичности терена и на основу бројности и
миграције популација мишоликих глодара.
На основу резултата истраживања закључено је да су мишолики глодари на територији
града Београда стални резервоари спирохета, које се са њих лако преносе на домаће
животиње и људе.
10. Истраживање оправданости увођења хеликоптера у систем сузбијања
комараца на територији Београда
Циљ пројекта односи се на одржавање популације комараца у контролисаним оквирима
и то директним деловањем на развој ларви комараца, увођењем новог техничког
средства које би било модерније, мобилније, ефикасније и јефтиније, а користило би
се у сврху идентификације, мониторинга и третирања кризних локација ларвицида из
ваздуха.
Тренутно примењена технологија третирања кризних локација комбиновањем рада
уређајима са земље и из авиона, дала је завидне резултате, али има и своја ограничења.
Примењена технологија лимитирана је чињеницом да се као једино средство у
третирању ларвицида из ваздуха користи авион.
На основу спроведеног истраживања потврђена је пуна оправданост увођења
хеликоптера у систем сузбијања комараца на територији Београда.
11. Истраживање присуства вируса Западног Нила код птица као резервоара на
територији Београдa
Циљ овог истраживања је брза детекција вирусног генома код комараца, као и
откривање жаришта заражених комараца, уз спровођење ефикасних мера у циљу
редукције њихове бројности кроз ларвицидни и адултицидни третман. Брза детекција
генома вируса грознице западног Нила ће омогућити правовремено обавештавање
становништава Београда пре свега ловаца, риболоваца и љубитеља природе, као и
друга лица да воде рачуна о начину личне заштите и временским терминима у току
дана уколико се крећу у таквим подручјима. Позитивни резултати брзих тестова биће
достављени на потврду надлежним институцијама у циљу добијања комплетне слике
свих ризичних подручја на територији Београда у циљу заштите здравља становништва.
Приликом анализе добијених резулатата из узорака комараца закључено је да је вирус
грознице Западног Нила присутан у популацији комараца Culex spp. на локалитетима који
су у приобаљу река Саве и Дунава. Ово се може објаснити близином ризичних подручја
са аспекта појаве потенцијално заражених птица, као и погодним условима за развој
комараца у већем броју. Брза детекција присуства вируса у популацији комараца на
овим локалитетима је омогућила да се брзо и правовремено спроведу мере сузбијања
комараца. Спроведеним мерама смањена је потенцијална могућност заражавања како
нових птица, тако и ширења вируса грознице Западног Нила на хуману популацију.
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12. Мере дезинфекције у ванредној ситуацији
У 2014. години, у циљу спречавања последица изазваних елементарним непогодама,
а ради заштите живота и здравља људи и заштите животне средине, Секретаријат за
заштиту животне средине града Београда предузимао је хитне и неодложне активности
на спровођењу мера дезинфекције подручја које су биле погођене поплавом на
територији града Београда и то на објектима и отвореним површинама на територији
градских општина Обреновац, Лазаревац, Гроцка, Палилула, Раковица и Сурчин, на
површини од 10.245.690,00 m². Секретаријат за заштиту животне средине је ангажовао
Завод за биоциде и медицинску екологију да спроведу мере дезинфекције у ванредној
ситуацији на објектима и отвореним површинама погођеним поплавама на територијама
градских општина: Обреновца, Лазаревца, Гроцке, Палилуле, Раковице и Сурчина.
13. Јавни конкурси за реализацију пројеката из области заштите животне средине
које реализују удружења на територији Београда
Секретаријат за заштиту животне Градске управе града Београда већ дуги низ година
сарађује са невладиним организацијама. Полазна основа ове сарадње су програми
и пројекти невладиних организација кроз које се остварује јавни интерес у области
заштите животне средине. Наиме, подржавањем НВО јачамо свест свих грађана и
доприносимо достизању вишег образовања о заштити животне средине, помажемо
остваривање конкретних активности, афирмишемо Градску управу и јачамо поверење
у јавну власт, повезујемо животну средину са другим секторима, а принципе заштите
животне средине промовишемо и у областима културе, туризма, здравства и савремених
медија и друштвене комуникације.
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Сектор за планирање и управљање пројектима
Сектор за планирање и управљање пројектима је у периоду за који се израђује
предметна публикација, у оквиру утврђеног делокруга и одговорности обављао
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, јавних и заштићених
природних добара, послове планирања и организације управљања отпадом и др.
Најзначајније активности и пројекти су следећи:
1. Реализација Стратегије пошумљавања подручја
Стратегија пошумљавања подручја Београда дефинисала је активности на рационалном
коришћењу шумских ресурса, заштити биодиверзитета и подизању квалитета животне
средине. Стратегија је, између осталог, предвидела и интеграцију мера из других
стратешких докумената у области заштите животне средине, односно заштите природе,
заштите вода, заштите система зелених површина града, као и развоја шумарства на
територији Београда.
Стручни основ за приступање изради Стратегије пошумљавања подручја Београда
представљају резултати пројекта „Интегрална валоризација шумских ресурса Београда”,
израђен у сарадњи са Институтом за шумарство из Београда, а којим је констатовано
да је стање шума и шумског земљишта подручја Београда неповољно са више аспеката
(производних, квалитативних, структурних и др) и да су функције шума редуковане
нерационалним газдовањем у прошлости.
Циљ Стратегије пошумљавања подручја Београда је обезбеђење стручне и научне
основе за реализацију подизања нових засада чиме би се побољшало стање животне
средине и развиле друге активности планског коришћења шумских ресурса.
Истовремено је то и документациона основа коју је могуће интегрисати у просторне и
стратешке планове вишег реда.
Скупштина града Београда, на седници одржаној 13. јуна 2011. године, на предлог
Секретаријата за заштиту животне средине Градске управе града Београда, донела је
Стратегију пошумљавања подручја Београда, као стручну основу која дефинише начине
развоја и унапређивања шумарства на подручју Београда.
Данас Београд има 11.365 ha зелених површина (14,6 %) укупне територије. Реч је,
наравно, о јавним зеленим површинама. То су: паркови (385 ha), скверови и тргови
(8 ha), зеленило дуж саобраћајница (175 ha), градске шуме и речна острва (1.800 ha),
зелене површине у насељима (1.079 ha) и београдски дрвореди са око 67.000 стабала.
Садашња шумовитост ширег подручја Београда карактерише изразита дефицитарност
шумом. Од 3.244 km2 укупне површине београдског региона, под шумом је 367 km2,
односно садашња шумовитост је 11,3 % у односу на оптималну од 27 %. Шумовитост
по становнику је 0,025 ha што је такође неповољно и минимално у односу на познате
европске нормативе 0,33 ha по становнику.
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Доношење и спровођење Стратегије пошумљавања подручја Београда је од великог
значаја не само за повећање шумовитости, већ и за очување постојећих шумских
ресурса, њихово обнављање и одрживо коришћење, као и за укупно подизање
квалитета животне средине и заштиту биодиверзитета. Пошумљавањем се обезбеђује
смањење загађености ваздуха, смањење нивоа буке, ефикасна заштита изворишта
водоснабдевања, заштита пољопривредног и шумског земљишта, смањење ерозије
земљишта, побољшање климатских и микроклиматских услова, заштита угрожених
станишта и др.
Све акције пошумљавања имају вишенаменску функцију а то је: заштита од поплава,
заштита од ерозије, ублазавање климатских промена, наноса ветра и олуја као и естетску
вредност сваког дела који је предвиђен за пошумњавање.
До сада је пошумљено преко 650 хектара шумског земљишта са шумским садним
материјалом у сарадњи са ЈП„Србијашуме”, ЈВП „Београдводе”,ЈП „Ада Циганлија”и
посађено преко 100.000,00 шумских садница из семена, такође и преко 1000 дрворедних
садница које красе поједине улице града.
Нови дрвореди и попуна старих су рађени су у сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд” на
следећим локацајама:
1. Дрворед у Булевару кнеза Александра Карађорђевића (градска општина Савски
венац) – посађено 75 дрворедних садница сребрнолисног јавора
2. Дрворед у Булевару војводе Путника (градска општина Савски венац) – посађено 144
дрворедне саднице црвене шљиве
3. Дрворед у Црнотравској улици (градска општина Савски венац) - посађено 62
дрворедне саднице дивљег кестена
4. Дрворед у Улици др. Ивана Рибара (градска општина Нови Београд) - посађено 57
дрворедних садница платана (две саднице више од планираног)
5. Дрворед дуж саобраћајнице између блока 42 и 67 (градска општина Нови Београд) посађено 60 дрворедних садница црвене шљиве
6. Дрворед у Улици Ушће (градска општина Нови Београд) ) - посађено 30 дрворедних
садница гинка
7. Дрворед у Улици Јурија Гагарина (градска општина Нови Београд) - посађено 60
дрворедних садница бреста
8. Дрворед у Улици Николе Добровића (градска општина Нови Београд) - посађено 49
дрворедних садница платана (једна садница мање због подземних инсталација)
9. Дрворед у Улици Марка Челебоновића (градска општина Нови Београд) - посађено
29 дрворедних садница платана (једна садница мање због подземних инсталација)
10. Дрворед у Улици Јована Цвијића (градска општина Палилула) – посађено 20
дрворедних садница Acer pseudoplatanus, са уградњом металних корсета
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11. Дрворед у Улици Јаше Продановића (градска општина Палилула) – посађено 15
дрворедних садница Acer pseudoplatanus, са уградњом металних корсета
12. Дрворед у Улици Чарлија Чаплина (градска општина Палилула) - посађено 18
дрворедних садница Acer pseudoplatanus, са уградњом металних корсета
13. Дрворед у Улици Митрополита Петра (градска општина Палилула) - посађено 25
дрворедних садница Acer pseudoplatanus, са уградњом металних корсета
14. Дрворед у Улици Здравка Челара (градска општинаПалилула) - посађено 20
дрворедних садница Acer pseudoplatanus, са уградњом металних корсета
15. Дрворед у Улици војводе Путника (градска општина Савски венац) - посађено 85
дрворедних садница Prunus pissardii – са анкеровањем садница
16. Дрворед у Булевару Милутина Миланковића (градска општина Нови Београд) посађено 50 дрворедних садница Acer pseudoplatanus са уградњом металних корсета
17. Дрворед у Улици Јурија Гагарина (градска општина Нови Београд) - посађено 47
дрворедних садница Acer pseudoplatanus – са анкеровањем садница
18. Парк код Храма Светог Саве – посађено:
- Маgnolia grandiflora - 3 садницe – са анкеровањем садница
- Мagnolia soulangiana Aleksandrina - 1 садницa – са анкеровањем садницe
- Мagnolia soulangiana Rustica - 2 садницe – са анкеровањем садница
- Quercus rubra - 7 садницa – са уградњом металних корсета
- Tilia cordata – 3 садницe – са уградњом металних корсета
- Malus floribunda - 3 садницe – са анкеровањем садница
- Albizzia julibrissin - 3 садницe – са анкеровањем садница
- Liquidambar stiraciflua - 3 садницe – са анкеровањем садница
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Парк код Храма Светог Саве

2. Програм заштите животне средине на територији Београда
Програм заштите животне средине на територији Београда започет је израдом полазних
основа овог стратешког документа, којим су истражено стање и трендови у протеклих
10 година и дефинисани приоритети за наредни период у складу са Националним
програмом, Стратегијом одрживог развоја Републике Србије и интересима и
специфичностима Београда. Програм заштите животне средине града Београда – је
стратешки документ, који израђује и доноси јединица локалне самоуправе у складу
са обавезом из Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04,
36/09, 72/09 и 43/11-Уставни суд). Програм је усклађен са Националним програмом
заштите животне средине („Службени гласник РС”, број 12/10), уважавајући интересе
и специфичности града Београда. Израђен је за период од десет година и обухвата
територију 17 градских општина. Сврха израде Програма је добијање стратешког
документа у области заштите, унапређења и управљања заштитом животне средине,
којим се утврђује стање у овој области, препознају трендови, дефинишу циљеви и
обезбеђује усклађеност политике управљања и заштите животне средине са другим
секторским политикама. Програм заштите животне средине града Београда је усвојен на
седници Скупштине града од 30. новембра 2015. године и објављен у „Службеном листу
града Београда” број 72/15 од 30 новембра 2015. године. Доношењем овог документа
град је добио оквир политике у области заштите животне средине и акциони план за
спровођење активности у наредном периоду.
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3. Пројекат „Истраживање површина и израда планова пошумљавања подручја
Београда у периоду од 2012. до 2014. године”
Обезбедио је спровођење циљева постављених у Стратегији пошумљавања у наредним
годинама. Пројекат је вишегодишњи у 2012. години су израђени планови пошумљавања
за градске општине Обреновац и Чукарица, у 2013. години је израђен план пошумљавања
за градску општину Младеновац док је у 2014. години а достављањем завршног
извештаја и планова пошумљвања за градске општине Сопот, Савски венац и Вождовац.
4. Постављање (биљних) биофилтера у зонама великог загађења на територији
града Београда - наставак пројекта
Пројектом су истраживане могућности примене бамбуса као биофилтера с обзиром
на способности ове биљке да се прилагоди различитим условима и чињеници да
биофилтери подигнути од бамбусовог дрвета представљају веома ефикасну меру у
пречишћавању ваздуха, продукују велике количине кисеоника, штите од буке, а бамбус
буфери имају улогу и у биоиндикацији загађености замљишта. Могу да уклањају SО2,
NОx, CО, CО2, озон, полицикличне ароматичне угљоводонике и друга волатилна органска
једињења, аеросоле и метале у изузетно великим количинама. На овај начин се смањује
емисија гасова стаклене баште што позитивно утиче на климу и глобално загревање. За
разлику од других дрвенастих биљака и врста из породице трава којој припадају, ове
зимзелене, вишегодишње врсте брзо расту и рамножавају се ризомима.
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Утврђене су тачне локације на којима су засађени бамбуси. Први засади су урађени на
Ади Циганлији, Кошутњаку, дуж саобраћајнице Института Синиша Станковић и дворишта
у дечијим школама. Врши се редован мониторинг и нега засађених биофилтера.
5. Катастар шумских плавних станишта и влажних станишта на теритотији гра
да Београда представља регистар систематизованих информација и података о
влажним површинама, њиховом квалитету, квантитету и економској процени; степену
угрожености и мерама за њихову ревитализацију. Кроз формирање документационе
основе за коришћење природних ресурса, планирање и контролу њихове заштите,
укључује картографски приказ и статистичке информације о влажним стаништима у
циљу њиховог укључивања у процесе просторног планирања и заштите.
6. Пројект изградње зеленог лавиринта „Зелена мозгалица” на Ади Циганлији
Прибављена је пројектна документација на основу које се може приступити извођењу
радова на подизању тематског парка – лавиринта изграђеног од зеленила. Потенцијална
локација за лавиринт од зеленог засада ће бити на макишкој страни купалишта Ада
Циганлија. Представљаће јединствени засад такве врсте на територији Београда.
7. Истраживање концентрације и акумулације полутаната у шумским еко
системима заштићеног природног добра Космај - на четири локације на Космају
завршена су испитивања степена, односно концентрације тешких метала и њихове
акумулације у земљишту и биљкама. Добијени резултати чине полазну основу за
дефинисање стратегије очувања и унапређења стања шумских екосистема. Пројекат
је завршен у 2013. години.
8. Програм генетичке конзервације шумских врста „Великог ратног острва” је
започет ради очувања угрожених генотипова или популација и карактеристичних
комбинација гена у њима, кроз дефинисање система конзервације шумског дрвећа и
жбуња које чини станиште ретких и угрожених врста птица. Завршен је у марту 2012.
године.
9. Садржај микроелемената у земљишту и кртолама чичоке на пепелишту ТЕНТ А
као пионирске врсте за стварање повољних услова у циљу будућих пошумљавања
- истраживање и утврђивање предлога релевантних решења рекултивације депоније
пепела (насталог из процеса производње енергије у термоелектрани) и деградираног
околног земљишта. Пројекат је завршен у марту 2012. године.
10. Испитивање садржаја арсена и тешких метала у месу рибе као показатеља
загађења животне средине - месо рибе један је од показатеља загађења животне
средине и истраживања у оквиру овог пројекта односе се на испитивање садржаја
арсена, олова, живе и кадмијума у месу и органима (јетра, бубрези) одабраних
представника три групе риба (омнивора, карнивора, биљоједа) из Саве, односно Дунава.
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11. Испитивање стања и валоризација риболовног ресурса у Дунаву и Сави на
територији Београда – основа за развој програма мониторинга обухвата истраживања
ради стабилизације, а у дуготрајнијем периоду и побољшању стања риболовног
ресурса у водама на територији Београда, рационализацији њиховог коришћења,
као и способности организованог истраживачко-оперативног система перманентног
праћења, као и брзе и ефикасне детекције, правовременог и правилног одговора на
евентуалне негативне последице савременог вишенаменског коришћења водних
ресурса и брзог санирања стања.
12. Испитивање оптерећености екосистема органским загађивачима и њихов
утицај на одрживи развој риба у Сави и Дунаву на територији града Београда истраживање садржаја ПОПс једињења у рибама (шаран, бабушка, толстолобик, амур,
сом, штука) са одабраних локација Саве и Дунава. Овим истраживањем утврђен је
ниво контаминације рибе перзистентним органским загађивачима у Сави и Дунаву
на територији Београда као показатеља загађења и основе за примену мера заштите
животне средине.
13. Испитивање деградације јестивог уља у угоститељским објектима - ОТПАД
ИЛИ ХРАНА - препознајући потенцијалне опасности од неадекватно коришћеног,
складиштеног и одбаченог јестивог уља, истраживања су обухватила испитивања
начина поступања са коришћеним јестивим уљем у угоститељским објектима, као и
даљи ток манипулације отпадног јестивог уља ради добијања података о безбедном
збрињавању или одлагању отпадног јестивог уља.
14. Истраживање схватања и праксе социјалне екологије у Београду - овим
пројектом установљена је концептуална основа за даље разумевање, развијање и
планирање решавања проблема везаних за социјалну екологију у Београду.
15. Суфинансирање радова на отварању излаза из Чукаричког рукавца и
отварање рибље стазе - овим радовима је отворен излаз из Чукаричког рукавца,
односно „просечен” је вештачки формиран спруд речног наноса и отворен тзв. „рибљи
пут”, чиме је створена могућност несметаног кретања риба до отвореног тока Саве, те
спречен помор рибе у затвореном делу рукавца у периоду ниских водостаја.
16. Иновирање и ажурирање Катастра водних појава и објеката на територији
Београда са израдом дигиталне карте и базе података - наставак пројекта који
је за подручје јужно од Дунава и Саве израдила Београдска истраживачка станица
1990. године. Ово је стратешки документ који се не може користити без ажурирања
и прилагођавања савременим потребама и техникама. У вишегодишњем периоду
планирано је ажурирање и провера тачности података из постојећег катастра, као и
увођење и обрада нових појава. Унос података вршиће се израдом дигиталне карте
подручја анализе са пратећом базом података. У 2010. години започета је прва фаза и
урађен катастар за три општине. Пројекат је настављен у 2012. и 2013. години, а завршен
је 2014. године. Добијена је савремена верзија катастра из 1990 године. Кроз ову базу
података, евидентирано је преко 2600 појава - извора и бунара, што је импозантна
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бројка и што само по себи говори о огромном потенцијалу. Значај ове базе података је
већ у томе што ће бити доступна и званичним институцијама и грађанима, који се могу
информисати о изворима и бунарима који се налазе у њиховој близини. Могућности
коришћења ресурса подземних вода су бројне од потенцијалног водоснабдевања,
заливања зелених површина, коришћења као допунског извора воде за комуналне
делатности до потенцијала у енергетици кроз коришчење геотермлног потенцијала
17. Уређење слободних површина око објекта школе „Антун Скала” - Основна
школа „Антун Скала” бави се васпитањем и образовањем деце са лаком, умереном
менталном ометеношћу и аутизмом. Секретаријат је оценио да је основано и целисходно
да подржи предузете активности, односно да суфинансира уређење школског
дворишта које је комбинација посебног терапеутског врта и справа прилагођених деци
са сметњама у развоју. Справе за ову намену набавиће се путем донација. Уређење
школског дворишта завршено је у децембру 2012. године.
18. Реализација осветљења улаза и дворишта Грађевинске школе – извођењем
планираних радова, поред обезбеђења осветљења улаза у школу и дела дворишта
ЛЕД расветом, истовремено се промовише коришћење обновљивих извора енергије
и повећања енергетске ефикасности.
19. Суфинансирање пројекта „Стаклена башта” - овим пројектом је обезбеђен
простор вишеструке намене за одмор, игру и професионално образовање деце са
сметњама у развоју (телесна инвалидност, аутизам, ментална ометеност) који ће
омогућавати квалитетну средину за ученике Средње занатске школе. Ученици део своје
обавезне радне праксе обављају у изграђеној башти у школском дворишту.
20. Израда пројеката решавања отпадних вода - приоритетни сепаратни
системи за комуналне отпадне воде у насељима Београда - за израду пројеката
решавања проблема отпадних вода на подручју Београда а на основу резултата „Студије
испитивања адекватног концепта интегралног управљања водама и каналисања
употребљених вода ради заштите животне средине, изворишта и чесама на изабраним
локацијама” одабране су две локације: језеро Паригуз и Ракина бара односно Сремачко
језеро за изградњу сепаратних канализационих система. Студија је показала да се на ова
два локалитета уз изградњу два канализациона система могу решити велики проблеми
са загађеним водама. У току 2012. године спроведен је поступак јавне набавке којим су
прибављена два главна пројекта.
21. Публикација књиге „Функционалност зелених површина Београда” монографија изабраних научноистраживачких радова почев од седамдесетих година
прошлог века до данашњих дана.
22. Пројекат „Зелена регулатива Београда”
Започет је 2003. године као један од првих пројеката Генералног плана Београда до 2021.
године, као један од првих изазова капиталних вишегодишњих пројеката.
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Основни задатак пројекта је заштита зелених површина града као и обезбеђење
нормативних предуслова за перспективу развоја система зелених површина и ефикасно
управљање.
До сада је реализовано неколико фаза пројекта, најзначајнији су:
„Дефинисање критеријума и развој информационог система за вредновање градских
биотопа и за потребе планирања простора”
Пројекат је успоставио информациони систем заснован на ГИС принципима и на
просторној бази података о биотопима Београда, а на основу кога се обезбедило
добијање поузданих извода из базе података о биотопима на ефикасан начин. Систем је
обезбедио ефикасно и економично управљање подацима о биотопима на разматраном
подручју. ГИС биотопа је постао део пословног система Секретаријата за заштиту
животне средине, пре свега као извор информација неопходних за прописивање услова
и мера заштите животне средине у процесу планирања Београда. Као један од резултата
пројекта је доступност података ГИС-а биотопа Београда заинтересованим корисницима
и то пре свега институцијама које се баве урбанистичким планирањем и/или заштитом
животне средине у граду Београду, било да то раде на нивоу планирања, реализације
пројеката или научно-истраживачког рада. Пројекат је завршен у 2013. години.
Израда Плана генералне регулације система зелених површина Београда
Капитални документ у области управљања и унапређења зелених градских површина.
План генералне регулације система зелених површина Београда започет у 2012. години
сагласно Одлуци о изради плана („Службени лист града Београда”, број 57/09), закону
којим се уређује планирање и изградња и другим прописима за израду ове врсте
документације. Концепт плана је урађен и достављен Секретаријату децембра 2012.
Године. Нацрт плана је урађен током 2013. године и предат Секретаријату за урбанизам
ради добијања сагласности и спровођења даље процедуре усвајања. Концепт Плана
рађен је паралелно са израдом Генералног урбанистичког плана Београда и Планова
генералне регулације грађевинског подручја јединице локалне самоуправе - град
Београд, што је подразумевало усклађивање одговарајућих планских решења. Рок
за верификацију Нацрта Плана је, након захтева ЈУП „Урбанистички завод Београда“,
утврђен на 90 дана од дана усвајања Плана генералне регулације грађевинског подручја
седишта локалне самоуправе – Град Београд, а обзиром на чињеницу да су у току измене
Генералног плана Београда 2021 , те да је у току израда Плана генералне регулације
грађевинског подручја седишта локалне самоуправе – Град Београд, као и динамику
и рокове утврђене законом, код ове врсте планске документације. Планира се рок за
верификацију у другој половини 2016. године.
„Успостављање катастра зелених површина Београда – ГИС”
Наставак пројекта започетог 2009. године са циљем успостављања регистра атрибута
зеленила, у просторном и у функционалном смислу. Израдом овог пројекта обезбеђује
се свеобухватни географски информациони систем о зеленим површинама града
Београда, који ће интегрисати податке о зеленим површинама града Београда за
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потребе даљег планирања, изградње и развоја зелених површина, као и за потребе
управљања зеленим површинама, односно њихово коришћење, одржавање и заштиту,
а те податке учинити доступним разним корисницима.
Израда овог информационог система је императив одрживог развоја града. До сада
су реализоване активности израде софтверског модула ГИС-а зелених површина,
прикупљање просторних података за одређене јединице одржавања градских општина.
Систем је у тест фази употребе, а прикупљање атрибутских података за зелене површине
и јединице одржавања се наставља. Током 2015. године су спроведене активности на
обуци корисника и поставци система, чиме је постигнуто да ГИС постане део пословног
система ЈКП „Зеленило Београд” и других јавних предузећа и институција које се баве
јавним зеленим површинама града. Реализација пројекта обезбеђује савремен и
функционалан начин управљања зеленим површинама Београда.
23. Пројекти „Урбани џепови Београда” реализација услуга озелењавања објеката и
површина и услуге ревитализације угрожених и запуштених јавних зелених површина
Активности које су актуелне неколико претходних година. Реализација се планира
кроз изградњу и формирање нових градских дрвореда и урбаних џепова. Пројекти
озелењавања Београда реализују се кроз уређење такозваних „урбаних џепова”
- запуштених зелених површина, неуређених или девастираних простора који
представљају јавне површине у оквиру стамбених блокова, стамбено-пословних зона
и других урбанизованих делова града. Уређењем ових простора редефинише се њихова
намена, и динамика одржавања, чиме се превасходно унапређује и естетика стамбених
зона града.
Започети су у сарадњи са општинским управама и цивилним сектором, кроз израду и
реализацију пројеката уређења запуштених зелених површина у урбаном окружењу
враћајући им еколошку и социјално –културолошку функцију у односу на потребе
локалног становништва.
У 2012. години у сарадњи са градским општинама уређено је 15 урбаних џепова.
Током 2013. године реализовано је формирање такозваних мобилних дрвореда, на
тротоару у Солунској улици, од улице Тадеуша Кошћушка и улици Господар Јованова.
Садња дрворедних садница Hibiscus syriacus, жбунасте врсте која се орезивањем може
обликовати као ниско дрво, оплеменила је овај градски простор у коме није било могуће
формирање правог дрвореда. Пројекат је завршен у 2013. години.
Током 2014. године настављене су активности проналажења најбољег начина за
реализацију пројеката ревитализације зелених површина на територији града. Радна
група која је образована са задатком да врши избор приоритетних локација за уређење,
односно озелењавање и ревитализацију угрожених и запуштених јавних зелених
површина одабрала је 4 приоритетне локације за које су израђени пројекти и започето
извођење радова уређења у 2014. години.
Одабране локације су урбани џеп на локацији сквер између улица Милешевска, Војводе
Драгомира и Петроградска; сквер Гундулићев венац; урбани џеп на локацији сквер
између улица Жичка, Војислава Илића и Грчића Миленка и на локацији сквер између
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улица Булевар деспота Стефана, Гундулићев венац, Дринчићеве и Цариградске. Све
површине се налазе у систему одржавања ЈКП „Зеленило Београд”.
Током 2015. године одабрано je 25 локација, које се налазе у систему редовног оджавања
ЈКП „Зеленило Београд“ за реализацију у 2015. години , али се због кратког рока за
реализацију уговора тако великог броја локација појавила потреба за продужетак рока
и закључен је Анекс уговора, чиме се рок продужава до средине 2016. године.
24. „Мониторинг урбаних шума”
Основни циљ овог пројекта је допринос унапређењу система интегрисаног мониторинга
животне средине у Београду. Треба истаћи да универзалног модела нема. Сваки град,
па и Београд, треба да процени, на основу катастра загађивача, оптерећења урбаних
шума и стања животне средине уопште, који тип мониторинга ће применити. У овој
студији презентован је модел мониторинга урбаних шума, уважавајући страна искуства
и домаће потенцијале.
25. „Примена биоиндикатора оксидативног стреса код биљака у зонама великог
загађења на територији града Београда”
Започет је ради истаживања и праћења стања биљака у зонама великог загађења.
Идентификација негативних ефеката издувних гасова у близини већих саобраћајница
и индустријских активности када загађења превазилазе адаптивни потенцијал биљака,
изазивајући оксидативни стрес. Утврђиване су могућности коришћења различитих
параметара код биљака као индикатора стања урбаних екосистема, затим развоја
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програма за мониторинг степена загађења зеленог коридора и подручја у близини
далековода, израда модела о квантификацији ризика од оксидативног стреса и
очекиваних промена у систему заштите у циљу управљања ризиком (одређивање
параметара екотоксиколошког прага, минималне ризичне и максималне дозвољене
дозе узрочника оксидативног оштећења код изабраних биљних врста).
Одређене су тачне локације на којима су вршена мерења и праћење стања биљака, то
су: Булевар Војводе Мишића, улица Кнеза Милоша, Булевар краља Александра и друге.
26. Истраживање шумских екосистема на климатске промене и на микроклиму
на територији града Београда
Започет у 2012. години и на основу њега су дефинисани даљи послови на стварању
стратегије адаптације на климатске промене и дата одговарајућа решења за проблеме
превазилажења негативних утицаја промене климе како би се побољшао квалитет
живота грађана. Истраживањима су завршена мерења на преко 120 локација у Београду
која су обухватала зоне које се налазе дубоко у шумској заједници, обод шуме на десет
метара од густе шуме и на отвореним површинама. Добијени су различити резултати, а
разлика у температурама се кретала чак и до петнаест степени. Такође је констатовано
да температурне разлике зависе од самог склопа шуме, старости састојне, мешовитости
састојне, и самог порекла. Један од резултата је констатација да је јужни део Београда
топлији у односу на северни за чак три до пет степени, због веће шумовитости и бољег
квалитета шума.
27. Пројект истраживања и валоризације простора Милићевог брда и дунавских
острва као потенцијално значајних природних вредности
Природна вегетација је у великој мери деградирана утицајем човека што је довело до
смањења броја и врста флоре и фауне. Секретаријат за заштиту животне средине града
Београда је препознао потребу за дефинисањем нових подручја која ће се истраживати и
за која ће се, на основу добијених резултата, одредити облици и мере очувања и заштите у
функцији заштите биодиверзитета и побољшања квалитета животне средине. Предметни
пројекат је базиран на валоризацији и трајном очувању природних потенцијала простора
Милићевог брда и дунавских острва Форконтумац, Чакљанац, Штефанац и Доња ада.
Предметни простор, поред изузетних природних потенцијала, има велику важност
са историјског, културног, спортско-рекреативног, излетничког и пејзажног аспекта.
Подручје Милићевог брда и дунавских острва Форконтумац, Чакљанац, Штефанац и
Доња ада, представљају локалитете са веома значајним екосистемима, јединственим
природним стаништима биљних и животињских врста.
На основу валоризације констатовано је да ово подручје завређује заштиту и посебан
начин управљања у складу са стварањем Европске мреже НАТУРА 2000. Пројекат је
завршен у 2013. години.
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28. Типолошко дефинисање шума Београда – основно полазиште наменског
класификовања и предлог мера са циљем унапређења и одрживости квалитета
животне средине становникa Београда
Овај пројекат преставља полазиште при дефинисању приоритетних мера са крајњим
циљем поправке затеченог стања шума и њиховог приближавања функционалном
оптимуму, односно унапређењу, одрживости и очувању квалитета животне средине
становника Београда. Типолошком класификацијом шума Београда створио се
реалан основ, првенствено за дефинисање вишенаменских функција и исходиште,
за прописивање (у оквир њих) неопходних, неодложних и одговарајућих мера, са
циљем унапређења укупних потенцијала шума Београда, и њихово приближавање
функционалном оптимуму, односно потребама становништва за различитим видовима
коришћења и заштите, са крајњим циљем очувања ресурса животног простора и
унапређење и одрживост квалитета животне средине становника Београда.
29. Токсични елементи и пестициди у пољопривредном земљишту и биљним
производима на територији Београда-пројекат се одвијао у III фазе
Комплетирана је база података о загађености животне средине у Београду. Предложени
су услови за рационалну примену пестицида у пољопривредној производњи и
остваривање услова за будуће спровођење мониторинга токсичних елемената и
пестицида у земљишту.
30. Истраживања концентрације полутаната у шумским екосистемима
заштићеног природног добра Авала у функцији заштите и унапређења животне
средине
Циљ овог истраживања је утврђивање предлога одговарајућих мера заштите ради
очувања од деградације природе, чиме се утиче на поправљање и унапређивање стања
животне средине.
На основу резултата обављених истраживања утврђен је степен концентрације и
акумулације тешких метала у вегетативним деловима биљака и у земљишту. Утврђене
концентрације послужиле су као основа за процену степена загађености животне
средине испитиваног подручја. Такође, су констатоване врсте хиперакумулатори које
се могу користити за фиторемедијацију загађених подручја. У складу са добијеним
резултатима уследио је и предлог одговарајућих мера заштите, све у циљу очувања,
побољшања и заштите природних екосистема Авале, животне средине уопште, а пре
свега здравља људи.
31. Мониторинг садржаја тешких метала у земљишту и биљном материјалу на
локацији Пионирски парк у Београду
Са анализама се започело пре изградње гараже како би се утврдило постојеће
присуство тешких метала Pb, Ni, Zn, Cd у земљишту и вегетацији. Мерења су вршена у
току изградње гараже и по њеном завршетку. Узорковање је рађено три пута годишње
(фебруар-март, јуни-јули, октобар-новембар) и то на две дубине земљишног профила
(0-20 cm и 20-40 cm). Испитивање присуства тешких метала обављено код биљних
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врста из групе травнатих заједница, жбунова, листопадног и четинарског дрвећа и
то у неколико фаза вегетационог периода. Анализа узорковања биљног материјала и
земљишта обављала се стандардним аналитичким поступцима помоћу метода атомске
апсорпционе спектографије.
32. Типологија предела Београда за потребе примене европске конвенције о
пределима
Подстицај за процену предела било је покретање иницијативе да Србија приступи
потписивању Европске Конвенције о Пределима, усвојене 2000. године у Фиренци.
То је први интернационални уговор који се тиче искључиво заштите, планирања
и управљања европским пределима. Студијом је обухваћено административно
подручје града Београда, које обухвата 17 градских општина, укупне површине 3200
km2. У студији је извршена категоризација предела Београда у складу са савременим
трендовима у овој области. Издвојено је 11 типова карактера предела, са 30 подручја
карактера предела. Сви издвојени типови карактера предела описани су кроз положај и
границе, кључне карактеристике, физичке утицаје, друштвене утицаје, еколошке утицаје
и развојну динамику. Студија-монографија - „Типологија предела Београда за потребе
примене европске конвенције о пределима” садржи информације од значаја:
•

за успостављање стратегија политика планирања простора;

•

за изрду процене утицаја;

•

за управљање пределима и планирање стратегије урбане обнове.

Крајњи резултат Студије је предлог урбаних предела/подручја посебних вредности са
предлогом њиховог статуса и режима коришћења, управљања и заштите у складу са
Европском Конвенцијом о Пределима.
33. Развој нових технологија производње полиола различитих својстава из
отпадне полиетилентерефталатне амбалаже и алкидних, полиестарских и
полиуретанских производа базираних на тим полиолима
На основу започетих истраживања и развоја нових технологија рециклаже отпадне ПЕТ
амбалаже путем хемијског разлагања, уз добијање производа који имају комерцијалну
вредност, извршена је додатна оптимизација различитих поступака.
34. Управљање полимерним отпадом на територији Града Београда
Циљ пројекта је да на основу започетих истраживања и развоја технологија добијања
композитних конструкционих материјала, а у циљу утврђивања методе његовог
рециклирања и смањења загађења животне средине, омогући развој јефтиних
композитних материјала за израду производа који имају широку примену у индустрији и
грађевинарству. Конкретна мера друге фазе је била развој процеса екструзије отпадних
полимера у влакнима.
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35. Испитивање стања и валоризација риболовног ресурса у Дунаву и Сави на
територији Београда – основа за развој програма мониторинга
Обухватао је истраживања ради стабилизације, а у дуготрајнијем периоду и побољшању
стања риболовног ресурса у водама на територији Београда, рационализацији њиховог
коришћења, као и способности организованог истраживачко-оперативног система
перманентног праћења, као и брзе и ефикасне детекције, правовременог и правилног
одговора на евентуалне негативне последице савременог вишенаменског коришћења
водних ресурса и брзог санирања стања. Подручје истраживања обухватило је укупно 10
локација на територији Београда и то: локације на Сави и Дунаву, Марковачко језеро код
Младеновца, Бубањ поток, одабрана локација у Панчевачком риту, одабрана локација у
сливу Саве и одабрана локација на Колубари. Резултати су заовољавајући иако зависе од
врсте рибе и позиције али је указано на неопходност мониторинга непоходан. Пројекат
је завршен у 2013. години.
36. Квалитативне карактеристике ресурса минералних вода на територији града
Београда са предлогом мера њиховог очувања и рационалнијег коришћења
На територији Града Београда и у његовој непосредној околини постоји велики број
појава минералних и термоминералних вода (Вишњичка бања, Браће Јерковић,
Скадарлија, БИП-Мостар, Ауто-Комерц-Сурчин, Добрачина, Овча, и друге познате
од раније становницима Београда или откривене током најновијих истрживања и
испитивања. Циљ овог пројекта je да се изврши евалуација ресурса минералних вода
као још једног потенцијала у будућој понуди Београда, као и повећања терапеутске
и рекреативне понуде за становнике главног града и његове посетиоце. Пројекат је
створио нову основу за вредновање просторних целина града Београда на местима
где се ове појаве налазе, нарочито са аспекта вредновања ресурса подземних вода и
могућности њихове валоризације кроз вишенаменски начин коришћења. Пројектом је
детаљно анализирана 21 појава.
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37. Израда Катастра деградираних површина на територији општине Лазаревац
Израда катастра деградираних површина укључила је активности неопходне на
прикупљању, обради и интерпретацији свих доступних података неопходних за
комплексну анализу рецентних природних услова на територији општине Лазаревац,
као и деградираних површина на том простору, укључујући и податке о процени
утицаја на животну средину и степену ризика по становништво. Пројекат је завршен
2013. године.
38. Рецентно стање, интензитет и последице деградације обала Колубаре на
територији општине Обреновац
Овим пројектом урађена је дигитализација постојећих топографских основа за
територију општине Обреновац из 1925. и 1951. године, анализа катастарских подлога из
1967. године (размера 1:2500), обрада аеро снимака из 1959 и 1981. године, као и ортофото
снимака из 2004. и 2010. године. У 2012. години извршена дигитализација постојећих
топографских основа за општину Обреновац. Израђена је реконструкција померања
корита Колубаре и притока током анализираних периода и подаци су обрађени
применом ГИС-а. Урађено је моделирање еволуције терена и анализа насталих промена
применом ГИС, што уједно представљало и основу за квантификацију интензитета
процеса ерозије обала Колубаре Изабрано је 6 локалитета са најинтензивнијим
процесом ерозије и извршено је по два геодетска снимања. Успоставњен је мониторинг
за годишња померања. Пројекат је завршен у 2014. Години.
39. Трансфер средстава за суфинансирање радова на Уређењу слободних
површина око објекта школе „Антун Скала”
Основна школа „Антун Скала” бави се васпитањем и образовањем деце са лаком,
умереном менталном ометеношћу и аутизмом. Школа велику пажњу поклања заштити
и очувању животне средине. Набавила је арт-еко роботе контејнере за рециклажу, а
захваљујући донацијама реализован је пројекат изградње и опремања „сензорне собе”,
те је тако постала друга школа у Београду која има сензорну собу. Школа се налази
у најлепшем и најзеленијем делу града, на Топчидерској звезди. Пројектом уређења
слободних површина извршена је обнова зелених површина уведени су нових садржаји
за одмор, игру и едукацију деце, у циљу унапређења васпитног рада у основној школи.
Пројекат реализован децембра 2012. године.
40. Трансфер средстава Институту за рехабилитацију из Београда за суфи
нансирање реализације пројекта „Унапређење енергетске ефикасности кроз
изградњу система за грејање у Селтерс бањи у Младеновцу”
Реализацијом пројекта остварена је рационализацију коришћења енергије увођењем
алтернативних извора енергије. Постојећи систем за загревање санитарне топле воде
који користи електричну енергију, замењен је системом за загревање санитарне топле
воде и догревање базенске воде помоћу соларних колектора. У циљу добијања соларне
енергије, на кров зграде хотела, постављено је 36 соларних плочастих колектора
одговарајућих сертификата гаранције квалитета.
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На овај начин је осим смањења трошкова
допринето и унапређењу животне средине због
директног смањења загађења ваздуха и извршена
промоција коришћења обновљивих извора
енергије.

41. Снимање стања степена загађености земљишта тешким металима у
двориштима обданишта и основних школа у Београду
На територији Београда не постоји довољно података о степену загађености земљишта
тешким металима. Посматрано са здравственог аспекта најосетљивији на постојећа
загађења су деца, тако је овај пројекат имао за циљ истраживање и утврђивање
степена загађености земљишта у двориштима обданишта и основних школа где деца
и проводе велики део времена. Током лета 2013. године извршен је обилазак терена
и прецизно одабирана места, укупно 27 објеката, са којих су узети узорци потребни
за даље проучавање у лабораторији где је одређена pH вредност узорка, количина
органског угљеника, хумуса, присуство тешких метала Ni, Pb, Cd, али и As, Co, Cr, Cu и Zn
али и осталих својстава земљишта и на основу тога припремљен предлога мера заштите
од утицаја тешких метала на здравље најмлађе популације. Повећане концентрације
бакра захтевају покривање новим слојем травнате покривке, тартан покривачем
или фитостабилизација. Генерална препорука је да се што више површина покрије
травнатим покривачем. Пројекат је завршен 2014. године.
42. Потенцијални ризици од присуства тешких метала, радионуклеида и
органских полутаната у земљишту, водама и храни у рубним деловима града
Интензивна урбанизација, развој индустрије, саобраћај и пољопривредне делатности
доводе до прекомерног загађивања животне средине, укључујући и земљиште, воде и
индиректно храну. Оптерећење површинских слојева земљишта великим количинама
отпадних материја које се не могу разградити процесима самопречишћавања доводи
до деградације земљишта и поремећаја нормалних процеса у њему, са негативним
последицама по воде које су у директној вези са загађеним земљиштем али и загађења
у читавом екосистему, пре свега у храни што изазива последице по здравље људи.
Пројекат анализира ризике на ове елементе екосистема у рубним деловима града
Београда.
43. Активни биомониторинг тешких метала и других елемената у ваздуху града
Београда коришћењем врећица са маховином
С обзиром да је данас у свету биомониторинг прихваћен као једна од метода праћења
стања животне средине пројекат је реализован постављањем густе мреже мониторинга
ваздуха коришћењем врећица са маховином.
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Предложена мрежа се на већини локалитета поклапала са постојећом мрежом где се
мерења врше инструментима, како би се добијени резултати у овом пројекту могли
упоређивати са измереним вредностима. Пројекат је завршен 2013. години.
44. Чишћење Чукаричког рукавца у 2014. години
Потреба Београда да реши проблем нагомиланог, углавном загађеног муља у
Чукаричком рукавцу јесте неодложна ради даљег нормалног коришћења овог водног
простора, као и ради заштите изворишта водоснабдевања и заштите животне средине.
За очување и унапређење функција овог простора заинтересовано је ЈП „Ада Циганлија”,
које је и покренуло иницијативу у 2014. години, више спортских клубова и друга
удружења и појединци.
Реализоване су активности на припреми различитих ресора за реализацију акције
чишћења Чукаричког рукавца од наталоженог муља. Извршен је ископ земљаног
материјала и кабастог отпада са утоваром у пловила (барже). Уклањање је вршено
подводним ископом, багером са хидрауличком кашиком са утоваром у пловило и
одвозом на 30 km реке Саве, где је се вршен претовар у камионе и одвоз на градску
комуналну депонију „Гребача” у Обреновцу. Достављањем завршног извештаја у
новембру 2014. године пројекат је завршен.
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45. Израда плана детаљне регулације за депонију Винча
Локалним планом управљања отпадом града Београда 2011-2020. („Службени лист града
Београда”, број 28/11), дефинисана је потреба израде новог Плана детаљне регулације
за депонију Винча ради усклађивања са новим стандардима и решењима затварања и
санације постојеће депоније, њеног проширења у складу са европским стандардима,
као и потребне изградње постројења за третман и управљање отпадом. Изради Плана
детаљне регулације за депонију Винча приступило се у 2014. години, а носилац израде
је ЈУП „Урбанистички завод Београда”, као носилац искључивог права.
46. Катастар септичких јама на територији Београда, одабране локације – део
насеља Сремчица на територији општине Чукарица и део насеља Лештане на
територији општине Гроцка
Реализација овог пројекта започета је 2009. године и до сада су истражена подручја
градских општина: Вождовац (насеља Кумодраж, Бели поток, Јајинци, Рипањ и Пиносава),
Палилула (насеља Крњача, Овча, Борча и Сланци), Гроцка (насеље Болеч), Стари град
(комплекс Београдска тврђава и парк Калемегдан) и делови градских општина Земун
и Раковица (насеље Ресник).
Израда Катастра септичких јама је од значаја за овај Секретаријат с обзиром да је израда
Катастра у корелацији са истраживањем произведеног загађења тла и воде са циљем
сагледавања еколошког статуса насеља за потребе покретања активности на припреми
планско пројектних основа за предлоге избора система прикупљања, каналисања и
пречишћавања комуналних отпадних вода на овом подручја.
47. Заштита и усмерено коришћење генофонда ретких и угрожених врста Великог
ратног острва
Унутарврсна и међуврсна генетичка варијабилност шумских врста један је од кључних
параметара стабилности и виталности шумских екосистема, као носилаца интегралног
екосистема Великог ратног острва. Пројектом се обезбеђује конзервација постојећег
генофонда која подразумева активне мере заштите популација биљних врста на
природном станишту, очување природних екосистема, очување и опоравак популација
на њиховим природним стаништима, што се може сматрати почетком процеса
генетичке конзервације ретких и угрожених врста у Републици Србији. Истовремено,
конзервацијом шумског дрвећа и жбуња које чини станиште за ретке и угрожене врсте
птица, остварује се и заштита укупног биодиверзитета Великог ратног острва. Овај
трогодишњи пројекат, чија реализација је почела 2014. године се реализује у сарадњи
са Шумарски факултет Универзитета у Београду .
48. Истраживање, валоризација и заштита дела простора Аде Циганлије
Простор Аде Циганлије представља сложен екосистем и природну оазу са специфичном
микроклимом којим доминира густа листопадна шума са претежно аутохтоним врстама
храста и бреста као и бројним стаблима тополе и јасена који су сађени у XX веку.
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Ово подручје је веома изложено антропогеном притиску (преко 300 000 посетилаца
дневно, хиљаде аутомобила и возила за снабдевање, загађење буком из бројних
угоститељских објеката и др). Пројекат „Истраживање, валоризација и заштита дела
простора Аде Циганлије” је двогодишњи пројекат, реализован током 2014-2015. године
у сарадњи са Шумарским факултетом Универзитета у Београду. У циљу заштите овог
сложеног екосистема, реализацијом овог пројекта су дефинисане: природне вредности
и заштитне функције истраживаног подручја, квалитет земљишта и подземних вода,
ризик од загађења и деградације природних потенцијала, могућност побољшања
доступности истраживаног подручја у складу са оптималним нивоом заштите
(искључиво пешачки коридори).
49. Израда пројекта „Плаво-зелени коридори” – Истраживање могућности
ревитализације слива Раковичког потока и околних шумских површина
Досадашњим пројектима обрађени су „плаво-зелени” коридори на сливовима Каљавог
потока и потока Јелезовац, који остварују функционалну и просторну везу са сливом
Раковичког потока. Циљ пројекта је издвајање, заштита, уређење и функционално
повезивање „плаво-зелених” коридора слива Раковичког потока, затим умрежавање
са постојећим шумским и воденим површинама на суседним сливовима Каљавог
потока и потока Јелезовац, односно формирање просторне целине са природним,
рекреативним, естетским и другим вредностима. Раковички поток има трокраку
форму и налази се јужно од слива потока Јелезовац (деле линију вододелнице). Овај
двогодишњи пројекат, реализован је током 2014-2015. године у сарадњи са Шумарским
факултетом Универзитета у Београду.
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50. Израда пројекта „Плаво-зелени коридори” – Истраживање могућности
ревитализције слива потока Паригуз и околних шумских површина
Циљ истраживања је издвајање, заштита, уређење и функционално повезивање
коридора слива потока Паригуз, умрежавање са постојећим шумским и воденим
површинама на суседним сливовима Каљавог потока, потока Јелезовац и Раковичког
потока, односно формирање просторне целине са природним и рекреативним,
естетским и другим вредностима. Овај двогодишњи пројекат, реализован је током 20142015. године у сарадњи са Шумарским факултетом Универзитета у Београду.
51. Ревитализација Топчидерске
реке биолошким системима за
пречишћавање загађених вода
Основни циљ овог пројекта да
понуди еколошки прихватљиво,
ефикасно и економски исплативо
решење за третман и ревитали
зацију загађених урбаних речних
токова. Пројекат испитује еколо
шки прихватљиво, ефикасно и
економски исплативо решење за
третман и ревитализацију загађених
урбаних речних токова на примеру
Топчидерске реке. Циљ пројекта је унапређење водних ресурса Београда; побољшање
метода превенције, управљања, смањења и третирања загађења воде и земљишта,
као и унапређење свести и знања о загађењу у функцији развоја и побољшања услова
живота; примена биолошких метода у санацији водних ресурса Београда; одрживо
управљање, свестрано коришћење и заштита постојећих водних ресурса. Овај
трогодишњи пројекат, чија реализација је почела 2014. године се реализује у сарадњи
са Институтом за шумарство из Београда.
52. Морфолошко-анатомске и физиолошке промене на дрвенастим врстама у
парковима Београда као индикатор стања животне средине
Морфолошко-анатомске и физиолошке промене на дрвенастим врстама, односно
њихове манифестације су индикатор степена реакције на спољашњу средину. Овим
пројектом се на основу прегледа заступљености аутохтоних и алохтоних дрвенастих
биљних врста евидентира и оцењује степен и врста фитопатолошких и ентомолошких
оштећења на биљкама, као и оцена стања животне средине. На основу резултата
испитивања добиће се база података на основу које је могуће утврдити степен ризика
односно успеха адаптивности између различитих биљних врста на истом локалитету
и утврђивање ризика у оквиру једне исте врсте на различитим локалитетима. Овај
трогодишњи пројекат, чија реализација је почела 2014. године се реализује у сарадњи
са Институтом за шумарство из Београда.
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53. 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 циљу квалитетнијег избора пројеката Решењем заменика начелника Градске управе
града Београда формирана је Радна група са задатком да припреми нацрт Упутства о
критеријумима за рангирање приоритетних пројеката у обласи енергетске ефикасности
и обновљиних извора енергије за град Београд. На основу поменутог упутства, које
је крајем 2014. године усвојио градоначелник, у септембру 2015. године расписан је
јавни позив за достављање пројеката енергетске санације објеката јавне намене чији
је рад у надлежности Града Београда. Комисија за рангирање пројеката је прегледала
достављене пројекте и, на основу Упутства, донела одлуку да се закључе уговори о
реализацији 4 пројекта енергетске санације објеката. Ти уговори су закључени крајем
децембра 2015. године, а њихова реализација треба да буде завршена 2017. године.
Очекује се да се реализацијом пројеката остваре значајне уштеде у енергији и новцу
потребном за грејање ових објеката.
Имајући у виду велико интересовање градских институција, на основу Упутства биће
расписани нови јавни позиви за енергетску санацију објеката јавне намене и у наредним
годинама.
54. Програм гашења котларница

Секретаријат за заштиту животне средине је 2012. године започео реализацију програма
гашења котларница у објектима који, користећи еколошки неповољне енергенте,
негативно утичу на квалитет ваздуха у непосредној околини. Већини ових објеката је
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еколошка инспекција претходно забранила употребу котларница због прекорачења
емисија штетних материја, a у неким екстремним случајевима загађења је дошло и до
тровања деце угљен моноксидом. До сада је 13 објеката, углавном школа, прикључено
на систем даљинског грејања и то: ОШ „Бошко Буха” ОШ „Марија Бурсаћ”, ОШ „Милан
Ракић”, ОШ „Јован Цвијић”, Грађевинска школа, Четврта београдска гимназија, Школа за
машинство и уметничке занате „Техноарт”, вртић Бубамара на Палилули, Богословија
„Свети Сава”, Православни богословски факултет, Институт за биолошка истраживања
„Синиша Станковић” ОШ „1300 каплара” и Медицинска школа.
Секретаријат је за реализацију ових веома важних пројеката до сада издвојио око 231
милион динара и тиме значајно допринео побољшавању квалитета ваздуха, односно
смањењу броја најосетљивијих тачака загађења у граду. Овај програм, који се показао
као веома конкретан и користан, ће бити настављен и у наредним годинама.
55. Адаптација на климатске промене на западном Балкану
Пројекат финансира немачка влада и реализује се кроз сарадњу ГИЗ –а (Немачко
друштво за међународну сарадњу) и релевантних институција у неколико земаља
у региону. Секретаријат за заштиту животне средине добио је овлашћење да у име
града Београда, оствари сарадњу на реализацији предметног пројекта. Oбразоване
су Управљачка и Радна група за реализацију пројекта од представника градске управе
града Београда и представници јавних предузећа.
Циљ пете компоненте је подршка одрживом и климатски освешћеном економском
развоју у Тирани, Подгорици и Београду. Ово подразумева очување или побољшање
животних услова и економије у главним градовима. Циљ је да заједнички утврђене мере
адаптација на климатске промене буду интегрисане у процесе урбаног планирања и
развоја. Идентификација и приступање најрањивијим областима као и препознавање
нових поља за активности у три града у секторима за планирање, администрацији и
управљачким процесима.

Климатске промене су један од највећих изазова са којима се сусрећемо. Клима на Земљи
се мења, тако да ће, између осталог, екстремни временски услови бити много чешћи и
снажнији од оних са којима смо се сретали у прошлости. Екстремни временски услови
којима смо сведоци у будућности неће бити изузеци, већ ће постати уобичајени, па Београд
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мора тога бити свестан како би се правовремено припремили за адаптацију на нове услове.
Истовремено, градови који успешно функционишу један су од најважнијих предуслова
за одрживи економски развој. Уколико реакције на утицаје које имају промене климе
не буду систематски планиране, трошкови за мере адаптације ће бити виши. Неопходно
је континуирано израђивати стратешка и планска документа у које ће бити укључене и
пројекције промена климе, како би се урбана структура адаптирала на такав начин да
утицај промењених климатских услова што мање угрози урбану животну средину.
Свестан свега тога, Београд је развио Акциони план адаптације на климатске промене
са проценом рањивости. Цео процес израде Акционог плана рађен је мултисекторски,
уз активно учешће свих релевантних ресора Градске управе града Београда уз помоћ
страних и домаћих консултаната. Акциони план је био постављен на званичном сајту
Града Београда, ради обезбеђивања што више корисних сугестија, које су касније
имплементиране у њега. На крају процеса Скупштини града Београда је усвојила
Акциони план адаптације на климатске промене.
Значај овог документа за Београд је велики, обзиром да смо на овај начин правимо први
корак ка успостављању система за будуће догађаје који нису превише оптимистички.
Препознавање проблема који нас могу сачекати у будућности је први корак у решавању.
Климатске промене јесу проблем који се мора антиципирати на глобалном, националном
нивоу али се за његову превенцију мора деловати на локалном нивоу.
Очекивани резултати, пројекта који је у току, су: постављање интердисциплинарне
радне структуре за примену акционог плана и интегрисање мера адаптације климатских
промена у постојеће планове, али и подизање свести о опцијама адаптације на
климатске промене.
56. Набавка аутобуса на електрични погон
Секретаријат за заштиту животне средине је у сарадњи са Градским саобраћајним
предузећем „Београд”, уз кординацију кабинета Градоначелника и „Комисије за
расподелу и коришћење наменских прихода Буџетског фонда за заштиту животне
средине града Београда за 2015. годину”, а на основу Елабората о увођењу прве линије
са аутобусом на електрични погон у ЈКП ГСП „Београд” започео процедуру за увођење
електричних аутобуса у систем јавног превоза. ЈКП ГСП „Београд” својим развојним
плановима посебну пажњу посветио је могућности примене концепта Е-буса који би
радили на еколошки најугроженијим коридорима. За набавку 5 нових соло нископодних
аутобуса предвиђен је износ од 300.000.000,00 динара. Активности су започеле у 2015.
години.
57. Реализација појединачних програма и планова заштите животне средине на
територији градске општине Обреновац за 2015. годину
58. Реализација појединачних програма и планова заштите животне средине на
територији градске општине Лазаревац за 2015. годину
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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:
1. Послови утврђивања услова и мера заштите животне средине у просторним и
урбанистичким плановима и другим актима за уређење простора и изградњу објеката
и постројења извршени су доношењем решења на основу анализе захтева, постојећег
стања и намене простора, као и сагледавања могућих утицаја планираних садржаја на
простор дефинисан границама плана и његово окружење.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Послови издавања дозвола реализовани су по захтевима правних и физичких лица
у спроведеним поступцима издавања дозвола: за управљање отпадом, за обављање
делатности промета нарочито опасних хемикалија и за коришћење нарочито опасних
хемикалија, за рад стационарних извора загађивања ваздуха и интегрисаних дозвола
за рад постројења и обављање активности.
6. Документациони, стручно-оперативни, евиденциони и други канцеларијски и
административни послови обављани су у свему у складу са прописима о канцеларијском
пословању органа државне управе.
У периоду од 2012. године до 2016. године, укупно је у Сектору за управљање заштитом
животне средине, разматрано 3292 управних предмета и 9322 вануправних предмета.
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Дирекција за управљање отпадом
Град Београд је послове у вези са управљањем отпадом поверио Секретаријату
за заштиту животне средине, и у оквиру Секретаријата формирано је Одељење за
планирање и организацију управљања отпадом.
Одељењу за планирање и организацију управљања отпадом поверени су послови који
се односе на прикупљање и обраду података, руковођење и координацију послова на
изради локалног плана и појединачних програма управљања отпадом, као и изградњу
постројења за управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом.
Велики подстицај развијању и успостављању системске рецилаже, развијању јавне
свести о управљању отпадом и искоришћењу отпада у енергетске или друге сврхе
извршен је кроз разне појединачне програме и активности. Учешћем у одређивању
локација за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или одлагање отпада
на територији града, укључујући и локације за трансфер станице, праћењем развоја и
примене нових технологија за третман отпада и тржишта рециклабилних материјала,
успостављањем и вођењем регистра физичких лица, односно индивидуалних
сакупљача разврстаног неопасног отпада успостављао се модел интегралног система
управљања отпадом.
У складу са Законом о управљању отпадом, Секретаријат за заштиту животне средине
израдио је Локални план управљања отпадом града Београда за период од 2011-2020
године, који је усвојила Скупштина града Београда 2011. године.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о Градској управи града Београда („Службени
лист града Београда” број 8/13-пречишћен текст, 9/13-испр.) у оквиру Секретаријата
за заштиту животне средине формиран је Сектор за управљање отпадом. Сектор
за управљање отпадом је оквиру утврђеног делокруга и одговорности обављао
студијско-аналитичке, управно-надзорне, правне и друге стручне послове који
се односе на спровођење локалног плана управљања отпадом, уређивање,
обезбеђивање, организовање и спровођење управљања комуналним, инертним и
неопасним отпадом, као и уређивање поступака наплате услуга у области управљања
комуналним, односно инертним и неопасним отпадом, чиме је обједињено вршење
послова управљања отпадом града Београда у једној организационој јединици.
Одлуком о изменама и допунама Одлуке о градској управи („Службени лист града
Београда” број 8/13-пречишћен текст, 9/13-исправка, 61/13, 15/14 и 34/14) у оквиру
Секретаријата за заштиту животне средине формирана је Дирекција за управљање
отпадом, којој су поверени послови планирања и организовања управљања
комуналним, односно инертним и неопасним отпадом.
Од формирања, Дирекција за управљање отпадом преузела је све обавезе у вези
са спровођењем Локалног плана за управљање отпадом града Београда 2011-2020,
а које се односе на обезбеђивање услова за планирање и изградњу интегралног
система управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом. Израдом
и праћењем појединачних програма, планова и пројеката у области управљања
отпадом, информисањем, образовањем и развијањем јавне свести постиже се већи
степен рецклаже и искоришћености отпада као значајног ресурса за добијање
различитих врста енергије (топлотна, електрична), као и за добијање разних сировина
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поновним искоришћењем. Предузимањем разних мера, подстицањем и развојем
планова и пројеката у обасти управљања отпадом, уређивањем организације
примарне селекције, сакупљања и рециклаже, као и уређивањем, обезбеђивањем,
организовањем и спровођењем управљања комуналним, односно инертним и
неопасним отпадом, успоставља се ефикаснији и функционалнији систем управљања
отпадом. Успостављањем системског праћења стања и вођењем евиденције дивљих
и несанитарних депонија, као и обезбеђивањем њиховог уклањања, санације и
рекултивације, опремањем за рад центара за сакупљање отпада из домаћинства, као
и учешћем у одређивању и припремању локација за изградњу и рад постројења за
складиштење, третман, односно поновно искорићење и одлагање отпада, Дирекција
за управљање отпадом интегрише овај сиситем управљања отпадом у једну целину,
руководећи се највишим критеријумима у избору решења, као и достизањем највиших
стандарда у овој области.
Као најзначајнији пројекти и активности Дирекције за управљање отпадом, могу се
издвојити следећи:
1. Реализација пројекта јавно-приватног партнерства града Београда за
пружање услуга третмана и одлагања комуналног отпада – основни циљ пројекта
је унапређење система управљања отпадом града Београда и обухвата третман
и одлагање комуналног отпада, као и третман и одлагање грађевинског отпада,
уз санацију и затварање постојеће комуналне депоније у Винчи и искоришћење
депонијског гаса, изградњу нове санитарне депоније на истој локацији, изградњу
постројења за третман и производњу електричне и топлотне енергије из отпада. У
циљу реализације пројекта, покренут је поступак јавне набавке који се спроводи кроз
конкурентни дијалог. Одлука о признавању квалификација донета је у 2015. години,
и са кандидатима којима је призната квалификација води се дијалог у 2016. години.
Окончање фазе дијалога очекује се у септембру 2016. године, након чега ће град
Београд закључити уговор о јавно-приватном партнерству са изабраним понуђачем,
на период 25-30 година.
2. 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 2016. години. Пружање саветодавних финансијских услуга обухавата
израду тендерске документације, предлог решења јавно-приватног партнерства,
израду нацрта уговора као и остале активности у вези са реализацијом јавноприватног 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).
3. 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 а ЈКП „Градска чистоћа” спроводи
поступак јавне набавке који је у току.
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4. Набавка опреме и механизације за управљање отпадом – Секретаријат је
обезбедио средства за набавку опреме и механизације за потребе ЈКП „Градска
чистоћа”, која спроводи поступке јавне набавке и то:
а. набавка три мини ауто смећара, поступак јавне набавке је у току,
б. набавка два специјална комунална возила са бочним утоваром,
в. набавка 202 подземна контејнера за потребе рецикаже, поступак јавне
набавке је у току,
г. набавка 27800 комада пластичних канти запремине 240 l, поступак јавне
набавке је у току.
5. Утврђивање локација за изградњу 15 рециклажних центара/дворишта и
две трансфер станице на територији града Београда, од стране Скупштине
града Београда – Секретаријат је предложио 15 локација за изградњу рециклажних
центара/дворишта, које се налазе у јавној својини града Београда. Секретаријат је
током 2015. године иницирао измену планских аката за предложене локације, у циљу
обезбеђења услова за обављање комуналне делатности на тим локацијама и изградње
планираних објеката. За потребе одређивања локација организовани су састанци са
представницима градских општина и предузете су активности на терену, како би се
одредиле адекватне локације. Поред тога, представници Дирекције – Секретаријата
су учествовали у раду Комисије за спровођење поступака везаних за изградњу
постројења за складиштење, третман и одлагање комуналног отпада и санацију
постојеће депоније у Винчи, која је утврдила предлог локација, које усваја Скупштина
града Београда.
6. Израда студије оправданости са идејним пројектом изградње терминала
за отпадне материје са пловила на подручју Београда – циљ израде студије је
обезбеђивање услова за изградњу постројења које ће преузимати комунални отпад
са бродова и других међународних и домаћих пловила, која плове Дунавом, те тако
постоји опасност да отпад који се генерише на бродовима који пролазе кроз Србију,
заврши неконтролисано одложен на површинама на којима није дозвољено одлагање
отпада. Како би се овај проблем решио на ефикасан начин, окончан је поступак јавне
набавке израде студије и закључен уговор са изабраним понуђачем и израда студије
је у току.
7. Санација одлагалишта отпада на територији града Београда – Секретаријат
је обезбедио средства за уклањање такозваних дивљих депонија, које се формирају
на бројним локацијама на територији града Београда, од стране несавесних лица, и
као такве представљају велики еколошки проблем. Санацију оваквих неуређених
одлагалишта отпада врши ЈКП „Градска чистоћа”, која има искључиво право обављања
комуналне делатности управљања комуналним отпадом, са којом Секретаријат има
закључен уговор.
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8. Израда плана постављања контејнера за примарну селекцију отпада – у
складу са Локланим планом, Секретаријат је започео израду Плана за постављање
контејнера за одлагање рециклабилног отпада на територији општина Стари град,
Савски венац и Врачар, а наставиће се и на другим општинама на територији града
Београда.
9. Наставак спровођења поступка експропријације земљишта на територији
општине Гроцка ради проширења комплекса који обухвата депонија Винча, у
циљу изградње центра за управљање отпадом – настављено је са овим активностима
и у 2016. години.
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Демографске карактеристике Београда

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 адми
нистрације, као и већег броја међународних институција. Велики привредни потен
цијал 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

УКУПНО

427

Сремски

81

Средње - Банатски

8

Јужно - Банатски

73

Подунавски

62

Шумадијски

76

Колубарски

120

Mačvanski

7
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Површина:

УКУПНО

Град Београд, ha

Насеље Београд, ha

322692

39181

Острва

541

Делови Саве и Дунава

2225

Градске општине
Барајево

21312

-

Вождовац

14831

3218

Врачар

292

292

Гроцка

28922

-

Звездара

3163

3163

Земун

15030

10324

Лазаревац

38354

-

Младеновац

33905

-

Нови Београд

4078

4078

Обреновац

41104

-

Палилула

45127

7034

Раковица

3080

3080

Савски венац

1395

1395

Сопот

27066

-

Стари град

538

538

Сурчин

28848

-

Чукарица

15648

6259

Географске координате Београда:
Положај крајњих тачака-општина

Северна географска
ширина

Источна географска
дужина

Север - Палилула

45°06’

20°23’

Југ - Лазаревац

44°16’

20°18’

Исток -Младеновац

44°27’

20°52’

Запад - Обреновац

44°38’

19°59’

Метеоролошка опсерваторија, Булевар
ослобођења 8,Савски венац

44°48’

20°28’
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Надморска висина:
Мерна тачка

Надморска висина (m)

Град Београд
Највиша тачка - Космај

628

Најнижа тачка - Гроцка

71

Насеље Београд
Највиша тачка – Опсерваторија „Звездара“

248.6

Најнижа тачка – Спортски центар „25. мај“

75.3

Метеоролошка опсерваторија, Булевар ослобођења 8

132

Калемегдан

125.5

Теразије

117

Трг Славија

117
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Природне карактеристике и ресурси

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

Нискоравничарски терени флувијалног генетског типа;

•

Еолске и еолско-акватичне заравни јужног Срема;

•

Терени неогеног побрђа;

•

Брдски и брдско-планински терени и

•

Геотехногени терени, односно терени формирани антропогеном делатношћу.
Слика 1. Карта категоризације терена према геолошко-геоморфолошким
карактеристикама
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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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Клима и климатске промене

Република Србија је једна од земаља за коју се сматра да ће бити знатно погођена
глобалним климатским променама. Процене у блажој варијанти, према сценарију SRES
B2 за наше подручје до краја овог века, предвиђају да повећање годишње температуре
ваздуха може бити до чак 4° C. Према истом сценарију, нека подручја Републике Србије
ће током лета имати за 20% мање падавина. У најнеповољнијој варијанти, износ
смањења летњих падавина може премашити 50% садашњих нормала.
Београд карактерише умерено континентална клима, са израженим разликама између
средњих годишњих температура у летњем и зимском периоду. Поред тога, топографске
и морфолшке карактеристике сврставају Београд у „кошавско” подручје. Лета су топла
и температуре преко 30° C уобичајено трају у просеку 31 дан годишње, а температуре
преко 25° C трају просечно 95 дана. Зиме су хладне и снежне са просечно 21 даном
годишње испод 0° C.
Град Београд значајно доприноси ефектима који проузрокују климатске промене, али
и трпи последице климатских промена. Због високог нивоа урбанизације, раста удела
изграђених површина, емисије гасова са ефектом стаклене баште, као и све већих
површина непропусних подлога, климатске промене постају све уочљивије и за обичне
грађане утичући на квалитет живота. Поплаве које су задесиле велику територију
Београда у мају 2014. године, најбољи су доказ озбиљности утицаја и последица које
климатске промене могу да проузрокују на животну средину и економију града.
Опасност од ефеката климатских промена у Београду обухвата:
•

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

•

повећан ризик од интензивних падавина које могу довести до поплава;

•

повећану вероватноћу сушних периода.

Истраживања трендова температуре и падавина у Београду и индикатора промене
екстрема у Републици Србији за период 1888 – 2006. несумњиво показују да су
климатске промене већ присутне. У погледу утицаја климатских промена, Београд у
односу на околину карактерише, пре свега, пораст минималних температура, што је
карактеристично за висок ниво урбанизације и антропогено загревање. Апсолутни
минимум за тридесетогодишњи период у Београду (-21,9 °C, 1961 – 1990, период
последње стандардне климатолошке нормале) је чак 5,4 °C изнад највишег минимума
у окружењу. У односу на мање градове у окружењу (Панчево, Сремска Митровица,
Шабац, Ваљево, Смедеревска Паланка, Зрењанин, Вршац, Бела Црква и Велико
Градиште) Београд има вишу средњу годишњу температуру за 0,4 до 1,0 °C (период:
1961-1990). Због свега наведеног, Београд показује све карактеристике урбаног острва
топлоте. Иако је београдско острво топлоте настало са настанком града, јаче је постало
изражено тек почетком XX века (0,4 °C), а током следећих пет-шест деценија бележи
брз пораст интензитета (до 0,9 °C). Ово се поклапа са периодом раста броја становника
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и развоја градских делатности, пре свега индустрије. Током једне године, интензитет
београдског острва топлоте достиже свој максимум у току зиме. У јануару центар града
је у односу на Сурчин топлији просечно за 1,0 °C, а у септембру само за 0,1 °C. Дневне
варијације острва топлоте су такве да, посматрањем климатолошких термина, оно свој
највећи интензитет достиже у вечерњим часовима (у 21 час 0,9 °C). Зими у конкретним
антициклонским условима у граду може бити топлије и до 10 °C него у непосредној
околини. Истовремено, с дугогодишњим растом интензитета острва топлоте шири
се и његов „просторни домет”. Просторна структура острва топлоте Београда је врло
изражена и хетерогена. Одступања вредности температуре међу појединим тачкама
мерења у јутарњим часовима у току зиме могу достићи 6-8° С.
Еколошки атлас Београда дефинише пет топоклиматских зона - Центар, Нови
Београд, Сурчински плато, Крњача и брдовито залеђе. Карактеристике за сваку од
топоклиматских зона приказане су на слици 2.

Слика 2. Топоклиматске зоне и карактеристични параметри за територију Београда

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

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

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

•

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

Подаци о температури ваздуха односе се на средње месечне вредности које су добијене
путем мерења сваког дана у 7, 14 и 21 сат по локалном времену. Истовремено се приказује
број тропских дана (највиша температура изнад 30 °C), летњих дана (највиша температура
изнад 25 °C), дана с мразом (најнижа температура испод 0°C) и ледених дана (највиша
температура испод 0°C).
Ваздушни притисак је изражен у милибарима (mb). Релативна влажност ваздуха дата је у
процентима (%). Подаци о падавинама се односе на месечну и годишњу количину падавина
изражену у mm. У број дана са падавинама укључени су дани са најмање 0,1 mm падавина
и приказују се према врсти падавина (киша, снег и суснежица).
Осунчавање (број сунчаних сати) је изражено као кумулатив и као дневни просек.
Видљивост (хоризонтална) дата је као месечни просек и изражена као проценат осматрања
са видљивошћу изнад 10 km и са видљивошћу између 1 и 10 km. Дани са маглом су они са
видљивошћу до 1 km.
Подаци о облачности добијени су као резултат мерења помоћу скале 0-10, у којој 0 означава
потпуну ведрину, а 10 потпуну облачност. Ведри дани се односе на дане са облачношћу
мањом од 0,2, а тмурни дани са облачношћу већом од 0,8.
Подаци о ветровитости су добијени мерењем на бази Бофорове скале, са распоном 0–12 где
0 означава тишину, а 12 хурикански ветар. Уз средњу брзину ветра наводи се број дана са
јаким ветром, бржим од 10,8 m/s, као и брзина и правац најснажнијег ветра. Правац ветра
сврстава се у један од шеснаест главних праваца компаса.
Учесталост ветрова и тишине изражена је за осам главних праваца ветра.
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2,1

3,3

5,3

3,8

2012

2013

2014

2015

4,0

7,8

4,6

-3,0

II

8,1

10,8

6,6

10,1

III

13,2

13,7

15,0

14,5

IV

15,5

16,0

17,0

15,3

2012

2013

2014

2015

16,6

23,4

15,3

13,4

II

22,2

23,4

21,3

25,0

III

26,6

25,1

32,4

30,2

IV

I

-11,5

-4,5

-7,7

-12,7

Година

2012

2013

2014

2015

-5,2

-6,6

-4,1

-15,5

II

0,4

1,5

-3,3

-4,5

III

2,3

3,5

1,7

0,2

IV

Минимална мечена температура ваздуха (⁰C):

I

Година

Максимална мечена температура ваздуха (⁰C):

I

Година

Средња мечена температура ваздуха (⁰C):

8,1

5,9

8,6

7,4

V

32,0

29,7

32,2

30,8

V

18,8

17,2

19,1

17,9

V

11,2

11,9

11,3

10,7

VI

33,9

33,4

35,4

35,7

VI

21,7

21,4

21,4

24,9

VI

14,7

14,0

13,3

15,2

VII

37,6

33,5

39,1

38,0

VII

26,5

23,0

24,5

27,0

VII

14,8

11,9

13,9

13,8

VIII

37,4

34,8

38,4

39,9

VIII

25,9

22,5

25,3

26,3

VIII

9,6

8,0

7,8

8,5

IX

36,3

28,3

27,5

33,6

IX

20,0

18,3

17,2

21,5

IX

4,4

1,9

1,8

0,5

X

25,8

28,6

26,6

33,7

X

12,3

14,1

15,3

14,7

X

0,4

-0,4

-2,4

3,1

XI

23,8

23,1

23,5

23,0

XI

9,1

9,6

10,1

10,5

XI

-4,5

-11,1

-4,0

-8,4

XII

16,2

15,8

13,9

13,6

XII

4,2

4,6

3,2

2,0

XII

-12,7

-11,1

-4,5

-15,5

Год

37,6

34,8

39,1

39,9

Год

14,0

14,0

13,8

14,0

Год
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87,2

76,9

24,1

48,6

2012

2013

2014

2015

52,4

19,9

53,4

61,5

II

132,9

48,7

95,4

2,4

III

30,7

85,3

21,3

66,9

IV

5,5

6,8

8,5

7,3

2012

2013

2014

2015

7,6

12,6

7,7

-0,3

II

12,4

16,0

11,0

15,6

III

18,8

18,5

20,2

20,0

IV

I

-0,3

0,7

2,6

0,9

Година

2012

2013

2014

2015

1,3

3,9

2,2

-5,6

II

4,7

6,4

3,2

4,7

III

8,3

9,8

9,6

9,3

IV

Средња минимална температура ваздуха (⁰C):

I

Година

Средња максимална температура ваздуха (⁰C):

I

Година

Месечна сума падавина (mm)

14,1

12,5

14,2

13,1

V

23,9

21,9

24,3

23,0

V

80,7

280,4

104,4

127,9

V

16,7

16,4

16,4

18,8

VI

26,9

26,4

26,0

30,3

VI

38,6

60,3

50,1

16,0

VI

20,7

18,3

18,2

21,2

VII

32,3

28,3

30,1

32,7

VII

10,6

250,6

2,9

39,0

VII

20,4

17,9

19,8

19,4

VIII

32,0

27,7

30,9

32,6

VIII

49,5

63,5

44,3

4,5

VIII

16,3

15,0

12,8

16,3

IX

24,8

22,8

22,4

27,7

IX

101,4

126,0

58,7

30,7

IX

9,2

10,6

11,0

10,4

X

17,0

19,0

20,6

20,5

X

71,8

61,2

52,0

44,9

X

5,3

7,1

7,0

7,4

XI

14,3

13,4

13,9

14,5

XI

63,4

8,8

40,0

28,1

XI

2,0

2,2

0,4

-0,1

XII

7,1

7,7

6,5

4,8

XII

3,8

66,3

7,9

55,1

XII

10,0

10,2

9,6

9,6

Год

18,7

18,6

18,4

18,9

Год

684,4

1095,1

607,3

564,2

Год
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17

14

17

10

2012

2013

2014

2015

3

5

13

52

II

90,5

64,4

78,9

88,8

2012

2013

2014

2015

123,1

126,3

43,6

81,7

II

152,5

208,9

127,4

253,9

III

.

.

11

.

III

244

155,3

232,6

209,2

IV

.

.

.

.

IV

I

76,0

78,0

75,0

77

Година

2012

2013

2014

2015

75

68,0

76,0

75,0

II

68

66,0

70,0

50,0

III

54

69,0

58,0

59,0

IV

Средња месечна релативна влажност ваздуха (%):

I

Година

Месечна сума сијања сунца (h):

I

Година

Висина снежног покривача (cm):

63

67,0

59,0

66,0

V

247,9

229,7

242,9

230,7

V

.

.

.

.

V

60

61,0

66,0

52,0

VI

284,4

265,0

253,0

344,3

VI

.

.

.

.

VI

50

65,0

52,0

50,0

VII

350,9

279,1

354,4

348,0

VII

.

.

.

.

VII

53

66,0

54,0

41,0

VIII

279,2

273,9

302,2

358,2

VIII

.

.

.

.

VIII

67

73,0

66,0

53,0

IX

205,7

145,2

193,3

233,4

IX

.

.

.

.

IX

77

72,0

68,0

69,0

X

150,2

163,6

206,8

177,4

X

.

.

.

.

X

72

74,0

76,0

72,0

XI

141,8

98,0

100,3

116,4

XI

2

.

15

.

XI

86

80,0

79,0

78,0

XII

83,7

100,0

109,4

63,1

XII

.

13

2

37

XII

67,0

70,0

67,0

62,0

Год

2352,2

2123,9

2230,3

2506,8

Год

10

17

15

52

Год
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6,6

7,9

7,2

6,7

2012

2013

2014

2015

5,5

5,6

8,2

7,8

II

1004,3

998,0

999,7

1001,8

2012

2013

2014

2015

1000,3

1000,1

997,3

1007,1

II

I

14,2

21,2

27,0

21,1

Година

2012

2013

2014

2015

21,6

28,9

21,4

25,2

II

Максимални удар ветра (m/s):

I

Година

Средњи месечни притисак (mB):

I

Година

III

5,8

4,7

7,1

3,5

III

18,4

17,2

23,4

16,2

III

1003,8

1000,4

993,8

1007,9

Средња месечна облачност (1/10):

18,5

17,8

13,3

13,8

IV

1002,1

996,5

1000,3

993,1

IV

5,1

6,6

4,3

5,7

IV

12,2

17,7

16,7

13,6

V

998,9

997,3

995,8

998,7

V

5,5

5,7

5,8

5,3

V

14,3

16,0

17,5

15,2

VI

1001,2

999,5

999,3

999,1

VI

4,6

5,0

5,3

2,8

VI

13,5

15,6

13,3

19,2

VII

999,6

997,0

1001,8

998,7

VII

2,4

5,0

2,2

2,5

VII

13,1

15,4

12,1

14,0

VIII

1000,0

998,5

1000,5

1000,7

VIII

3,4

4,3

2,8

1,4

VIII

13,5

13,5

15,4

12,7

IX

1000,6

1000,6

1000,4

1000,6

IX

5,2

6,4

5,4

4,0

IX

18,3

13,1

17,0

18,5

X

1003,5

1003,8

1004,7

999,8

X

5,4

5,0

4,2

4,8

X

12,2

19,4

19,5

20,3

XI

1004,5

1002,7

999,9

1002,1

XI

4,7

5,3

6,3

5,9

XI

8,9

24,8

17,8

19,2

XII

1015,8

1003,7

1010,8

1000,6

XII

6,9

6,0

5,3

7,5

XII

21,6

28,9

23,4

25,2

Год

1002,7

1000,0

1000,2

1001,0

Год

5,1

5,6

5,4

4,8

Год
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2,6

2,7

2,9

2012

2013

2014

3,8

2,9

2,6

II

2,6

3,4

2

III

18

20

10

20

2012

2013

2014

2015

I

4

1

3

3

Година

2012

2013

2014

2015

Број ведрих дана:

I

Година

9

6

1

0

II

11

7

19

15

II

6

9

2

11

III

11

12

19

3

III

Број дана са количином падавина >0.1:

I

Година

Средња месечна брзина ветра (m/s):

4

2

12

7

IV

7

16

11

19

IV

2,7

2

2,3

IV

5

5

4

7

V

14

12

16

18

V

2,4

2,6

2,2

V

8

6

8

15

VI

10

14

13

6

VI

2,2

2

2,2

VI

19

4

13

17

VII

3

18

6

6

VII

2,4

1,9

2,4

VII

12

5

12

21

VIII

8

11

8

1

VIII

1,8

2,1

2

VIII

7

4

4

13

IX

11

16

10

5

IX

2

2,2

2,6

IX

6

8

10

9

X

13

7

8

12

X

2,6

2,3

2,3

X

9

7

3

4

XI

7

7

12

9

XI

3,4

3

3,1

XI

6

5

8

2

XII

10

14

4

15

XII

2,9

2,3

2,7

XII

94

64

78

110

Год

125

144

146

127

Год

2,6

2,4

2,4

Год
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11

19

19

14

2012

2013

2014

2015

1

7

5

5

2012

2013

2014

2015

I

12

15

7

11

Година

2012

2013

2014

2015

Број мразних дана:

I

Година

Број дана са маглом:

I

Година

Број тмурих дана:

10

5

4

20

II

2

5

6

9

II

13

10

18

15

II

0

0

10

4

III

2

1

2

0

III

9

8

12

4

III

0

0

0

0

IV

0

0

0

2

IV

7

9

6

8

IV

0

0

0

0

V

0

2

0

0

V

5

8

8

10

V

0

0

0

0

VI

0

0

0

0

VI

6

8

7

3

VI

0

0

0

0

VII

0

1

0

0

VII

2

5

0

2

VII

0

0

0

0

VIII

0

0

0

0

VIII

3

4

1

0

VIII

0

0

0

0

IX

0

3

0

0

IX

9

11

8

3

IX

0

0

0

0

X

5

0

0

4

X

9

8

5

7

X

0

2

3

0

XI

6

0

5

3

XI

7

6

11

8

XI

8

5

15

14

XII

17

2

13

7

XII

16

11

5

16

XII

29

19

47

50

Год

37

19

33

26

Год

100

107

100

87

Год
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9

6

7

10

2012

2013

2014

2015

0

0

0

0

2012

2013

2014

2015

13

19

11

2012

2013

2014

I

11

9

4

Година

2012

2013

2014

Број дана са снегом:

I

Година

Број дана са кишом:

I

Година

Број тропских дана:

I

Година

0

7

19

II

11

19

4

II

0

0

0

0

II

3

3

5

26

II

0

6

0

III

14

17

5

III

0

0

0

0

III

0

0

4

0

III

Број дана са снежним покривачем:

0

1

0

IV

18

14

19

IV

0

0

4

1

IV

0

0

0

0

IV

0

0

0

V

19

20

16

V

3

0

3

3

V

0

0

0

0

V

0

0

0

VI

15

13

8

VI
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Пољопривредно и шумско земљиште,
минералне сировине и водни ресурси

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.
4%

1%

1%

6%
8%

80%

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.
5%
6,52%
3,40%

16,80%

35,30%

Слика 5: Намена државних шума на територији АП Београда

Највеће површине државне шуме (преко 73%) намењене производњи техничког дрвета
налазе се на општинама Палилула, Сопот и Земун, док су површине шуме ове намене
у другим општинама значајно мање.
Шуме су важан фактор еколошке економије, што подразумева производњу енергије
из обновљивих извора шумске масе, биомасе. У свету је све развијенији тренд тражње
за биомасом, јер је дрво вредна сировина коју треба користити у друге сврхе, а као
енергент само у виду шумске биомасе - нуспроизвода шумарства (огревно дрво нижих
класа, сеченица, пањевина и шумски отпад). Планираним пошумљавањем Београда и
подизањем енергетских засада, енергетски потенцијал отпадне дрвне масе и огревног
дрвета би могао бити удвостручен до 2030. године.
Воде града Београда су веома значајан природан ресурс који се јавља у различитим
облицима као површинске, подземне, минералне и геотермалне воде. Према Закону о
водама (,,Службени гласник РС” брoj. 30/2010 и 93/12) водно подручје града Београда
обухвата део речног слива Дунава, део подслива Саве и делове подсливова водотока
који се налазе у оквиру административних граница града Београда.
Површинске воде града Београда, јављају се у виду великих и малих водотока који
пресецају или уоквирују територију града, великог броја малих водотока који настају
на његовој територији, као и неколико језера и других површинских акумулација.
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Дунав, као по величини друга река у Европи, протиче кроз Београд дужином од око
50 km. На територији града Београда, Дунав има карактеристике равничарске реке
чија просечна брзина протицаја износи између 3,5 и 4,0 km/h, максимална ширина је
1 km, а највећа дубина 19 m. Дунав је плован целим својим током кроз Београда, а у
његовом кориту су формиране три велике аде – Велико ратно острво, Ивково острво и
Грочанска ада. Река Сава, на територију града Београда, улази узводно од Обреновца и
протиче кроз њу дужином од око 30 km. Просечна вредност протока реке Саве износи
1.772 m³/s.
Река Тамиш представља највећу леву притоку Дунава на овом подручју. Улива се
у Дунав у близини Панчева, a по карактеристикама је спора равничарска река,
пловна у свом крајњем делу тока, 60 km пре ушћа. У време великих киша и при свом
максималном водостају Дунав није у могућности да прими све воде Тамиша, услед
чега долази до плављења околног терена. Колубара је, на територији града Београда,
највећа и водом најбогатија десна притока реке Саве. Улива се у њу код Обреновца у
самој зони санитарне заштите изворишта водовода Обреновац. Десетак километара
низводно од ушћа почиње зона заштите изворишта београдског водовода. У време
наглог отапања снежног покривача и обилних пролећних падавина, настају велике
поплаве у алувијалним равнима Колубаре и њених великих притока.
Десна страна обале тј. шумадијски део слива Саве и Дунава, који се налази на надморској
висини од 69 до 300 m, обилује великим бројем бујичних токова, различитих величина
и значаја, који представљају природне реципијенте за велики део површинских вода
Београда. Хидрографску мрежу ширег подручја Београда чине и мањи речни и поточни
токови који гравитирају према сливном подручју Колубаре.
Језера на територији града Београда су такође значајан водни ресурс, при чему се
издвајају Савско језеро на општини Чукарица, Марковачко и Рабровачко језеро у
Младеновцу, језеро Велико Блато на општини Палилула, Паригуз на општини Раковица
и језеро Дубоки поток у Барајеву. Савско језеро је настало преграђивањем рукавца
Саве 1967. године и данас представља највећи и најзначајнији рекреациони центар
на подручју Београда.
Територија града Београда обилује подземним водама које се налазе у различитим
типовима издани у зависности од геолошког састава колектора и његових
карактеристика и са различитим вредностима издашности, температуре,
минерализације и употребне вредности, почев од водоснабдевања, техничких потреба,
топлификације и хлађења, па до спортско-рекреативно-балнеолошких вредности.
На територији града Београда, на основу геолошког састава и тектонског склопа
терена, типова издани и њиховог распрострањења, њихове издашности, услова
прихрањивања и дренирања издани и других чиниоца, извршена је следећа
хидрогеолошка рејонизација:
•

панчевачки рит је пространа алувијална раван између Дунава и Тамиша;

•

земунски лесни плато је терен северно од алувијалне равни Саве до села:
Програма, Бољевца, Јакова, Сурчина, Бежаније, па до Добановаца, Угриноваца
и Батајнице до Дунава;
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•

терен западно од Колубаре и Тамнаве пружа се од алувијалне равни Колубаре
до атара села Ушће, Орашца и Вукићевице на западу, јужну границу обухватају
села Љубинића и Трстенице, а северну чини река Сава;

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

Значајан ресурс Београда представљају геотермални ресурси у Гроцкој, Кораћици
код Младеновца, Обреновацу, Сланачком кључу и Овчи. Значајан ресурс Београда
су и налазишта нискоминералних и минералнх вода богатих сумпором, натријумом,
калцијумом и магнезијумом, којих на територији града има у Вишњичкој Бањи,
Рудовцима, Крушевици и Чибутковцима.
Територију града Београда карактерише релативно разноврсно, а у економском
погледу, веома значајно минерално богатство. Највећи значај имају лигнити
Колубарског басена где се годишње на четири Колубарска копа извади око 30 милиона
тона угља. Из овог басена се поред угља експлоатишу и пратеће минералне сировине
(шљунак, кварцни песак, гранодиорит, кречњаци са доломитима, алувијални кварцни
облуци и валутице, опекарске и ватростално-керамичке глине).
Групе неметаличних минералних сировина као што су: лежишта грађевинског камена
(кречњак, азбест, туф, дацит и др.), налазишта опекарских и стакларских сировина
(глина, кварц и кварцни песак) и налазишта ватростално-керамичке глине имају
неупоредиво мањи значај од лигнита, и поред Колубарског басена експлоатишу се и
на налазиштима на подручју Младеновца, Винче, Обреновца, Земуна и Врчина.
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ИСТОРИЈСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

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

Ваздух је један од главних чинилаца животне средине, чији квалитет 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.
Контрола квалитета ваздуха на територији Београда се спроводи системом мониторинга
којим су успостављене државна и локална мрежа мерних станица и/или мерних места
за фиксна мерења.
Државна мрежа мерних станица и/или мерних места се успоставља за праћење
квалитета ваздуха на нивоу Републике Србије.
Локална мрежа мерних станица и/или мерних места се успоставља за праћење
квалитета ваздуха на нивоу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.
Локалну мрежу чине допунске мерне станице и/или мерна места које надлежни орган
аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне самоуправе одређују на
основу мерења или поступака процене за зоне и агломерације за које нема података о
нивоу загађујућих материја, у складу са својим потребама и могућностима. Мониторинг
квалитета ваздуха у локалној мрежи обавља се према програму који за своју територију
доноси надлежни орган аутономне покрајине и надлежни орган јединице локалне
самоуправе
Важећа законска регулатива на основу које се одвијају активности праћења квалитета
амбијенталног ваздуха, заштите ваздуха од загађивања и унапређења стања у овој
области је:
•

Закон о заштити животне средине, „Службени гласник РС“, бр. 135/04, 36/09,
72/09,

•

Закона о заштити ваздуха, „Службени гласник РС“, бр. 36/09,

•

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

•

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

•

Правилник о садржају планова квалитета ваздуха, „Службени гласник РС“, бр.
21/10,

•

Правилник о методологији за израду акционих планова, „Службени гласник
РС“, бр. 72/10,

74
zastita zivotne sredine prelom.indd 74

26.10.2016 10:31:22

1. ВАЗДУХ

•

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

Уредбом о одређивању зона и агломерација („Службени гласник РС”, бр. 58/2011 и
98/2012) одређене су зоне и агломерације на територији Републике Србије у циљу
контроле, одржавања стања и унапређења квалитета ваздуха.
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 се спроводи
на основу Програму контроле квалитета ваздуха у Београду који се усваја на период
од 2 године од стране надлежних органа Града.
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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.
1.1.3.1. Локална мрежа мерних станица и мерних места за праћење квалитета
ваздуха на територији града Београда
Локална мрежа мерних станица и мерних места за праћење квалитета ваздуха у
Београду је успостављена Програмом контроле квалитета ваздуха у Београду, а чине
је континуална фиксна мерења и индикативна мерења:
1. континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од
стационарних извора загађивања ваздуха у насељеним подручјима (Табела 1);
2. континуална фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од
стационарних извора загађивања ваздуха у индустријским подручјима
(Табела 2);
3. индикативна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од покретних
извора загађивања ваздуха (Табела 3);
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чађ- VDM 0089
(Извор: ISO
9835:1993)
NO2 –VDM 0091
(Извор: SRPS ISO
6768:2001)

Усредњавање
података

Параметар/
метода
испитивања

Тип зоне*
СП

Тип станице
саобраћај грејање

20°27´15.0´´

Тип подручја

44°48´14.9´´

урбано

Географске
координате

24 сата

20°24´40.1´´

НТ

44°46´57.8´´

саобраћај

чађ- VDM 0089
(Извор: ISO
9835:1993)
урбано

Адреса
Милоша Поцерца 6
Гоце Делчева 30

Назив местаопштина
Нови Београд

Савски венац

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

SO2 – VDM 0090
(Извор: SRPS ISO
6767:1998)

24 сата

NO2 –VDM 0091
(Извор: SRPS ISO
6768:2001)

NO2 –VDM 0091
(Извор: SRPS ISO
6768:2001)
СП

грејање

20°23´02.5´´

саобраћај/

44°47´50.6´´

урбано

Бојанска 16

Врачар

SO2 – VDM 0090
(Извор: SRPS ISO
6767:1998)

24 сата

PM10 - SRPS EN
12341:2008
Pb, Cd, As, Ni - SRPS
EN 14902:2008
B(a)P - SRPS EN
15549:2010
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Усредњавање
података

Параметар/
метода
испитивања

Тип зоне*

Тип станице

Тип подручја

Географске
координате

СИ

SO2 – VDM 0090
(Извор: SRPS ISO
6767:1998)
грејање

20°26´21.56´´

индустрија/ саобраћај/

44°44´47.55´´

урбано

чађ- VDM 0089
(Извор: ISO
9835:1993)

NO2 –VDM 0091
(Извор: SRPS ISO
6768:2001)

24 сата

PM10 - SRPS EN
12341:2008

20°24´55.4´´

НТ

44°46´45.6´´

основна

Pb, Cd, As, Ni - SRPS
EN 14902:2008

урбано

Адреса
О.Ш. „Никола Тесла“, Др Миливоја Петровића
6
Пожешка 72

Чукарица

Раковица

Назив местаопштина

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

B(a)P - SRPS EN
15549:2010
чађ- VDM 0089
(Извор: ISO
9835:1993)NO2 –VDM
0091

24 сата

(Извор: SRPS ISO
6768:2001)
чађ- VDM 0089
(Извор: ISO
9835:1993)

СС

грејање

20°24´46.8´´

саобраћај/

44°50´23.6´´

урбано

Авијатичарски трг 7

Земун

SO2 – VDM 0090
(Извор: SRPS ISO
6767:1998)
NO2 –VDM 0091
(Извор: SRPS ISO
6768:2001)

24 сата

PM10 - SRPS EN
12341:2008
Pb, Cd, As, Ni - SRPS
EN 14902:2008
B(a)P - SRPS EN
15549:2010
Benzen - SRPS EN
14662-1:2008
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Усредњавање
података

Параметар/
метода
испитивања

Тип зоне*

Тип станице

Тип подручја

Географске
координате

чађ- VDM 0089 (Извор:
ISO 9835:1993)

20°27´27.36´´

NO2 –VDM 0091 (Извор:
SRPS ISO 6768:2001)
П

саобраћајсаобраћај

44°46´41.43´´

урбано

SO2 – VDM 0090 (Извор:
SRPS ISO 6767:1998)

24 сата

PM10 - SRPS EN 12341:2008
Pb, Cd, As, Ni - SRPS EN
14902:2008
B(a)P - SRPS EN 15549:2010

20°27´20.46´´

СП
СС

44°48´59.44´´

osnovna

20°30´15.4´´

саобраћај

44°47´31.9´´

урбано

Benzen - SRPS EN 146621:2008

урбано

Адреса
КБЦ „Др Драгиша Мишовић“, Хероја Милана Тепића 1

Олге Јовановић11
Обилићев венац 2

Назив местаопштина
Звездара
Стари град

Савски венац

1. ВАЗДУХ

чађ- VDM 0089
(Извор: ISO
9835:1993)
SO2 – VDM 0090
(Извор: SRPS ISO
6767:1998)

чађ- VDM 0089
(Извор: ISO
9835:1993)

24 сата

24 сата

NO2 –VDM 0091
(Извор: SRPS ISO
6768:2001)
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Усредњавање
података

Параметар/
метода
испитивања

Тип зоне*

Тип станице

Тип подручја

Географске
координате

Адреса

Назив местаопштина

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

20°27´15.1´´

СС

44°48´34.3´´

саобраћај

SO2 – VDM 0090
(Извор: SRPS ISO
6767:1998)

урбано

–БАС станица - Железничка 4

Савски венац

чађ- VDM 0089
(Извор: ISO
9835:1993)

NO2 –VDM 0091
(Извор: SRPS ISO
6768:2001)

24 сата

PM10 - SRPS EN
12341:2008
Pb, Cd, As, Ni - SRPS
EN 14902:2008
B(a)P - SRPS EN
15549:2010

20°29´55.46´´

чађ- VDM 0089
(Извор: ISO
9835:1993)
SO2 – VDM 0090
(Извор: SRPS ISO
6767:1998)
П

саобраћај / грејање / индустрија

44°50´28.80´´

субурбано

Пољопривредна школа,
Панчевачки пут 39

Палилула, Крњача II,

Benzen - SRPS EN
14662-1:2008

NO2 –VDM 0091
(Извор: SRPS ISO
6768:2001)PM10 SRPS EN 12341:2008

24 сата

Pb, Cd, As, Ni - SRPS
EN 14902:2008
B(a)P - SRPS EN
15549:2010
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Усредњавање
података

Параметар/
метода
испитивања

Тип зоне*

Тип станице

Тип подручја

Географске
координате

чађ- VDM 0089
(Извор: ISO
9835:1993)

20°27´55.22´´

СП

44°47´38.72´´

саобраћај

SO2 – VDM 0090
(Извор: SRPS ISO
6767:1998)

урбано

Адреса
Ветеринарски факултет, Булевар ослобођења 18

Савски венацСавски венац

Назив местаопштина

1. ВАЗДУХ

NO2 –VDM 0091
(Извор: SRPS ISO
6768:2001)

24 сата

PM10 - SRPS EN
12341:2008
Pb, Cd, As, Ni - SRPS
EN 14902:2008
B(a)P - SRPS EN
15549:2010
Benzen - SRPS EN
14662-1:2008

SO2 -SRPS EN
14212:2008

20°26´52.48´´

СИ

44°38´42.15´´

индустрија

PM10 - ISO 10473:2000
субурбано

Слободана Козарева 1

Лазаревац

NO/NO2/NOx -SRPS EN
14211:2008

O3 - SRPS EN
14625:2008

1 сат
24 сата

PM10 - SRPS EN
12341:2008
Pb, Cd, As, Ni - SRPS
EN 14902:2008
B(a)P - SRPS EN
15549:2010
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Усредњавање
података

Параметар/
метода
испитивања

Тип зоне*

Тип станице

Тип подручја

Географске
координате

Адреса

Назив местаопштина

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

NO/NO2/NOx -SRPS EN
14211:2008
ИС

20°24´12.7´´

саобраћај / грејање

44°50´07.2´´

урбано

Јернеја Копитара бб

Земун

SO2 -SRPS EN
14212:2008

PM10 - ISO 10473:2000

1 сат

PM10 - SRPS EN
12341:2008

24 сата

Pb, Cd, As, Ni - SRPS
EN 14902:2008
B(a)P - SRPS EN
15549:2010

SO2 -SRPS EN
14212:2008
NO/NO2/NOx -SRPS EN
14211:2008

20°53´12.54´´

BTX - SRPS EN 146623:2008

1 сат

П

индустрија

44°53´90.74´´

рурално

Првог маја 2a

Овча

CO - SRPS EN
14626:2008,

PM10/PM 2.5, - ISO
10473:2000

24 сата

PM10 - SRPS EN
12341:2008
Pb, Cd, As, Ni - SRPS
EN 14902:2008
B(a)P - SRPS EN
15549:2010
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Усредњавање
података

Параметар/
метода
испитивања

Тип зоне*

Тип станице

Тип подручја

Географске
координате

Адреса

Назив местаопштина

1. ВАЗДУХ

SO2 -SRPS EN
14212:2008
NO/NO2/NOx -SRPS EN
14211:2008

20°53´12.54´´

BTX - SRPS EN 146623:2008

1 сат

П

индустрија

44°53´90.74´´

рурално

7. Jјула 19

Велики Црљени

CO - SRPS EN
14626:2008,

PM10/PM 2.5, - ISO
10473:2000

24 сата

PM10 - SRPS EN
12341:2008
Pb, Cd, As, Ni - SRPS
EN 14902:2008

20°06´09.30´´

SO2 -SRPS EN
14212:2008
П

индустрија

44°36´11.74´´

рурално

О.Ш. Грабовац,
Грабовац179

Грабовац

B(a)P - SRPS EN
15549:2010

NO/NO2/NOx -SRPS EN
14211:2008

24 сата

PM10/PM 2.5, - ISO
10473:2000

*СП - густо насељени стамбени пословни центар града с индивидуалним или
централним грејањем;
СС - стари стамбени део града, густо насељен с индивидуалним или класичним начином
грејања;
НТ - нови стамбени део града са даљинским грејањем (топлана);
П - подручје породичних кућа с вртовима, мале или средње густине насељености,
индивидуално грејање;
СИ - стамбено-индустријско подручје града, средње густине насељености, претежно
стамбено;
ИС - стамбено-индустријско подручје града, средње густине насељености, претежно
индустријско
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Табела 2. Мрежа мерних места за фиксна мерења нивоа загађујућих материја пореклом од
стационарних извора загађивања ваздуха у индустријским подручјима

Р.
бр.

Мерно место

Загађујуће материје

1.

Колубара "Б"

азот-диоксид, фенолне материје, формалдехид, акролеин,
таложне материје са анализом на садржај тешких метала (олово,
кадмијум, никл, арсен), суспендоване честице PM10 са анализом
на садржај тешких метала (арсен, олово, кадмијум, никл) и јона
(сулфати, нитрати, амонијак, хлориди)

2.

Крњача Пољопривредна
школа

суспендоване честице PM10 са анализом тешких метала (олово,
кадмијум, никл, арсен), бензо(а)пирен, елементарни / органски
угљеник и јони: сулфати, нитрати, амонијак и хлориди.

Раковица индустријски
комплекс

суспендоване честице PM10 са анализом тешких метала (олово,
кадмијум, никл, арсен) и јона (сулфати, нитрати, амонијак,
хлориди), таложне материје (укупне, растворне и нерастворне,
pH вредност, електропроводљивост, калцијум, хлориди, амо
нијак, нитрати, сулфати и метали: олово, цинк, кадмијум и
манган, фенолне материје, формалдехид и акролеин

3.

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

Ред.
број

Назив мерног места
Локација - раскрсница улица

Загађујуће
материје
NO2

SO2

Pb

CO

1.

„Лондон” - Краља Милана и Кнеза Милоша

X

X

X

X

2.

„Тунел” - Дечанска и Нушићева

X

X

X

X

3.

„Скупштина” - Булевар краља Александра и Кнеза Милоша

X

X

X

X

4.

„Хајат” - Милентија Поповића и Булевар Михајла Пупина

X

X

X

X

5.

„Вуков споменик” - Булевар краља Александра и Рузвелтова

X

X

X

X

6.

„Градска болница” - Димитрија Туцовића и Батутова

X

X

X

X

7.

„Цвијићева” - Булевар деспота Стефана и Цвијићева

X

X

X

X

8.

„Карабурма” - Маријане Грегоран и Војводе Мицка

X

X

X

X

9.

„Железничка станица” - Савски трг

X

X

X

X

10.

„Зелени венац” - Бранкова, Југ Богданова и Краљице Наталије

X

X

X

X

11.

„Франш” - Булевар ослобођења и Франш Д`Епереа

X

X

X

X

12.

„Студентски град” - Студентска и Тошин бунар

X

X

X

X

13.

„Земун” - Главна улица и Змај Јовина

X

X

X

X

14.

„Мостар”

X

X

X

X

15.

„Панчевачки мост”

X

X

X

X
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1. ВАЗДУХ

1.1.3.2. Државна мрежа мерних станица и мерних места за праћење квалитета
ваздуха на територији града Београда у ингеренцији Градског завода за јавно
здравље Београд
Државна мрежа мерних станица и мерних места за праћење квалитета ваздуха у
Београду је успостављена Програмом контроле квалитета ваздуха у државној мрежи,
који је саставни део Уредбе о утврђивању програма контроле квалитета ваздуха у
државној мрежи („Службени гласник РС”, бр. 58/11).

Репрезентативна
за изложеност

Загађујуће
материје које се
прате

Усредњавање
података за оцену
квалитета ваздуха

популације

SO2, NO/NO2/
NOx, CO, PM10аутоматски
анализатор, PM10 са
анализом тешких
метала (As, Cd, Ni,
Pb)- узоркивач,
B(а)P у PM10узоркивач ,
BТX, укупне
таложне материје
са анализом
тешких метала (Pb,
Cd, Zn)

1 и 24 сата

популације

SO2, NO/NO2/
NOx, CO, PM10 са
анализом тешких
метала (As, Cd, Ni,
Pb)- узоркивач,
B(а)P у PM10узоркивач,
BТX

1 и 24 сата

популације

Тип зоне*
СП

Тип подручја

Тип станице
саобраћај
саобраћај/грејање

СП
НТ

44°48´22.2´´
20°23´50.8´´

саобраћај

44°48´03.5´´
20°27´57.8´´

урбано

20°47´03.6´´

урбано

44°49´67.8´´

урбано

Географске
координате

Адреса
Трг Димитрија
Туцовића, Славија
Омладинских бригада 104

Булевар деспота Стефана 54а

Врачар
Нови Београд

Стари град

Назив местаопштина

Табела 4. Опис мерних станица/места у државној мрежи за праћење квалитета
ваздуха на територији Београда

SO2, NO/NO2/NOx,
PM10 – аутоматски
анализатор, PM10 са
анализом тешких
метала (Pb, Cd, As,
Ni) - узоркивач, B(а)
P у PM10- узоркивач,
BTX, озон (О3)

1 и 24 сата
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Репрезентативна
за изложеност

Загађујуће
материје које се
прате

Усредњавање
података за оцену
квалитета ваздуха

популације

Тип зоне*
П

Тип подручја

Тип станице
индустрија

44°66´99.9´´
20°19´73.0´´

урбано

Адреса
О.Ш. „Јефимија“, Ул.
Марка Милановића 3

Географске
координате

Назив местаопштина
Обреновац

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

SO2, NO/NO2/NOx,
PM10 – аутоматски
анализатор, укупне
таложне материје
са анализом
тешких метала (Pb,
Cd, Zn), чађ

1 и 24 сата

*СП - густо насељени стамбени пословни центар града с индивидуалним или
централним грејањем;
НТ - нови стамбени део града са даљинским грејањем (топлана);
П - подручје породичних кућа с вртовима, мале или средње густине насељености,
индивидуално грејање.
1.1.3.3. Загађујуће материје и методе испитивања
У Табели бр. 5 су приказане загађујуће материје које су, према Програму контроле
квалитета ваздуха, биле обухваћене мерењем, као и методе испитивања.
Табела 5. Загађујуће материје и врсте испитивања

Параметар

чађ

SO2

Врста испитивања

Референтни документ

Принцип
узорковања и
мерења

Одређивање индекса
црног дима

ВДМ 0089 (Извор: ISO
9835:1993 Ambient air –
Determination of a black
smoke index)

узорковање у
току 24 часа,
анализа узорка
у лабораторији,
рефлектометрија

ВДМ 0090 (Извор:
SRPS ISO 6767:1998
Ваздух амбијента –
Одређивање масене
концентрације
сумпордиоксида–
Метода са тетрахлормеркуратом (TCM) и
парарозанилином)

узорковање у
току 24 часа,
анализа узорка
у лабораторији,
UV/VIS
спектрофотометрија

Одређивање масене
концентрације сумпор
диоксида – метода са
тетрахлор-меркуратом и
парарозанилином
(UV-VIS
спектрофотометријa)
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Параметар

SО2

NO2

Врста испитивања

Референтни документ

Стандардна метода за
мерење концентрације
сумпор диоксида на
основу ултраљубичасте
флуоресценције

SRPS EN 14212:2008
Квалитет ваздуха
амбијента - Стандардна
метода за мерење
концентрације сумпор
диоксида на основу
ултраљубичасте
флуоресценције

Одређивање масене
концентрације
азот диоксида –
Модификована метода
Griess-Saltzman
(UV-VIS
спектрофотометријa)

ВДМ 0091 (Извор:
SRPS ISO 6768:2001
Ваздух амбијента –
Одређивање масене
концентрације
азот-диоксида –
Модификована ГрисСалцманова метода)

Стандардна метода за
мерење концентрације
азот диоксида и азот
моноксида на основу
хемилуминисценције

SRPS EN 14211:2008:
Квалитет ваздуха
амбијента - Стандардна
метода за мерење
концентрације азот
диоксида и азотмоноксида на основу
хемилуминисценције

Суспендоване
честице (PM10)

Одређивање фракције
PM10 суспендованих
честица (гравиметрија)

SRPS EN 12341:2008
Квалитет ваздуха Одређивање фракције
PM10 суспендованих
честица - Референтна
метода и поступак
испитивања на терену
ради демонстрирања
еквивалентности
мерних метода

Суспендоване
честице (PM10)

Мерење масе
суспендованих честица
на филтру „Beta-ray“
апсорпциони метод

ISO 10473:2000 Ambient
air - Measurement of
the mass of particulate
matter on a filter
medium -- Beta-ray
absorption method

Приземни озон
(O3)

Стандардна метода
за одређивање
концентрације озона
ултраљубичастом
фотометријом

SRPS EN 14625:2008:
Квалитет ваздуха
амбијента - Стандардна
метода за одређивање
концентрације озона
ултраљубичастом
фотометријом

NO/NO2/
NOX

Принцип
узорковања и
мерења
аутоматски
анализатор,
UV
флуоресценција
узорковање у
току 24 часа,
анализа узорка у
лабораторији,
UV/VIS
спектрофотометрија
аутоматски
анализатор,
хемијска
луминисценција

узорковање у
току 24 часа,
анализа узорка
у лабораторији,
гравиметрија

аутоматски
анализатор,
апсорпција β
зрачења

аутоматски
анализатор,
UV апсорпција
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Принцип
узорковања и
мерења

Параметар

Врста испитивања

Референтни документ

CO

Стандардна метода
за одређивање
концентрације угљен
моноксида на основу
недисперзивне
инфрацрвене
спектроскопије

SRPS EN 14626:2008:
Квалитет ваздуха
амбијента - Стандардна
метода за одређивање
концентрација угљен
моноксида на основу
недисперзивне
инфрацрвене
спектроскопије

Стандардна метода
за одређивање
концентрације бензена
- Део 1: Узорковање
пумпом, термална
десорпција и гасна
хроматографија

SRPS EN 14662-1:2008
Квалитет ваздуха
амбијента - Стандардна
метода за одређивање
концентрације бензена
- Део 1: Узорковање
пумпом, термална
десорпција и гасна
хроматографија

адсорпција
на чврстом
адсорбенту у
току 24 часа,
термална
десорпција,
анализа на GC/
FID

Бензен и
деривати (BTX)

Стандардна метода
за одређивање
концентрације бензена
- Дeo 3: Аутоматско
узорковање пумпом са
гасном хроматографијом
на лицу места

SRPS EN 14662-3:2008
Квалитет ваздуха
амбијента - Стандардна
метода за одређивање
концентрација
бензена - Део 3:
Аутоматско узорковање
пумпом са гасном
хроматографијом на
лицу места

аутоматски
анализатор, гасна
хроматографија

Тешки метали
(Аs, Pb, Cd,Ni)

Стандардна метода за
одређивање Pb, Cd, As
и Ni у фракцији PM10
суспендованих честица
(ICP-MS)

SRPS EN 14902:2008
Квалитет ваздуха
амбијента Стандардна метода за
одређивање Pb, Cd, As
и Ni у фракцији PM10
суспендованих честица

Бензен

Полициклични
ароматични
угљоводоници
(PАU)

Стандардна метода за
мерење концентрације
бензо(а) пирена у
ваздуху амбијента

аутоматски
анализатор,
IR апсорпција

узорковање у
току 24 часа,
анализа узорка
у лабораторији,
ICP-MSD

SRPS EN 15549:2010

узорковање у
току 24 часа,

Квалитет ваздуха Стандардна метода за
мерење концентрације
бензо[а]пирена у
ваздуху амбијента

анализа узорка
у лабораторији,
гасна
хроматографија
GC-MSD
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Параметар

Таложне
материје

Врста испитивања

Одређивање тешких
метала из таложних
материја
(техником ICP-OES)

pH вредност

електропроводљивост

Одређивање pH
вредности

Одређивање
електролитичке
проводности

Референтни документ

Принцип
узорковања и
мерења

ВДМ 0218 (Извор: SRPS
EN 15841:2011 Квалитет
ваздуха амбијента —
Стандардна метода за
одређивање арсена,
кадмијума, олова и
никла из таложних
материја)

Узорковање у
току месец дана,
анализа узорка
у лабораторији,
ICP-OES

ISO 10523:2008 Квалитет
воде – Одређивање рН
вредности

Узорковање у
току месец дана

SRPS EN
27888:2009 Квалитет
воде – Одређивање
електричне
проводности

Узорковање у
току месец дана

ВДМ 0217

Одређивање амонијака,
калцијума
из таложних материја
катјони и
анјони

Одређивање
неорганских анјона
из таложних материја

(Извор: ISO
14911:1998 Квалитет
воде - Одређивање
растворених Li+, Na+,
NH4+,
Ca2+, Mg2+, Mn2+,
Sr2+ и Ba2+ јонском
хроматографијом
– метода за воду и
отпадну воду
ВДМ 0216 (Извор:
EPA метод 300.1
Determination of
Inorganic Anions in
Drinking Water by Ion
Chromatography.

Стандардна метода за
мерење
бензо(а)пирен

концентрације бензо(а)
пирена у
ваздуху амбијента

SRPS EN
15549:2010 Квалитет
ваздуха – Стандардна
метода за мерење
концентрације бензо(а)
пирена у ваздуху
амбијента

Узорковање у
току месец дана
анализа узорка
у лабораторији,
јонска
хроматографија

Узорковање у
току месец дана,
анализа узорка
у лабораторији,
јонска
хроматографија

узорковање у
току 24 часа,
анализа узорка
у лабораторији,
GC-MSD
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Параметар

Врста испитивања

елементарни
/ органски
угљеник

Одређивање
елементарног и
органског угљеника

Одређивање масене
концентрације
фенолне
материје

фенолних материја,
спектрофотометријски са
4-амино
антипирином

Одређивање
формалдехида и
формалдехид,
акролеин

акролеина, узорковањем
на
чврстом адсорбенсу и
анализа
техником течне
хроматографије

Референтни документ
ВДМ 0214 (Извор:
Упутство Sunset
Laboratory inc. модел
OCECDual optics Lab,
Instrument Version 6.4
ВДМ 0094 (Извор:
Tentative method
of analysis for
determination of
phenolic compounds
content of the
atmosphete (4amino-anty-pirine
method) in Methods of
air sampling and analysis

ВДМ 0239 (Извор: ISO
16000-3:2001 Indoor air
- Part 3: Determination of
formaldehyde and other
carbonyl
compounds - Active
sampling method

Принцип
узорковања и
мерења
узорковање у
току 24 часа,
анализа узорка у
лабораторији

узорковање у
току 24 часа,
анализа узорка
у лабораторији,
UV-VIS
спектрофотометријa

узорковање у
току 24 часа,
анализа узорка
у лабораторији,
HPLC-UV

1.1.3.4. Евиденција, обрада података и оцена квалитета ваздуха
Узорковање и мерење загађујућих материја се врши у току 24 сата током целе године.
Подаци са аутоматских мерних станица („real time“ мерења) се усредњавају на 1 сат, а
са полуаутоматских на 24 сата.
Концентрације загађујућих материја се изражавају као средње сатне и/или средње
дневне вредности, осим за угљенмоноксид и приземни озон, које се изражавају као
средња осмочасовна и максимална осмочасовна вредност. Добијене вредности су
изражене у микрограмима по метру кубном, осим угљен моноксида који се изражава
у милиграмима по метру кубном.
Оцена квалитета ваздуха је вршена према критеријумима прописаним Уредбом о
условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха.
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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 у периоду од 2011 - 2015. закључено
је да су као доминантни загађивачи у амбијенталном ваздуху на територији Београда
присутни пре свих суспендоване честице и азот диоксид, док се, генерално гледано,
може рећи да концентрације чађи и сумпор диоксида показују опадајући тренд. У
наставку су приказане максималне концентрације за посматрани временски период за
поменуте загађиваче (табела 6.) као и трендови, односно средње годишње вредности
и број дана преко граничне вредности, графикони 1-6.
Табела 6. Максималне дневне концентрације загађујућих материја
на територији Београда у периоду 2011- 2015. година

Максимална
концентрација

година
2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

Чађ (µg/m3)

238

115

183

64

172

SO2 (µg/m3)

550

401

174

111

189

NO2 (µg/m3)

658

245

408

231

231

PM10 (µg/m3)

946.0

630.0

341.0

281.0

280.0
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1.2. РАДИОАКТИВНОСТ У ВАЗДУХУ

2012.
Гама
зрачење
2013.

Cs
у ваздуху
137

Cs у
падавинама
137

2012.
2013.
2012.
2013.

Јачина амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења у ваздуху
кретала се током 2012. године у интервалу од 72 до 139 nSv/h
са средњом годишњом вредношћу од (84.0 ± 2.1) nSv/h, што
одговара границама промене природног фона зрачења у
ваздуху.
Јачина амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења у ваздуху
кретала се током 2013. године у интервалу од 79 до 129 nSv/h
са средњом годишњом вредношћу од (87.1 ± 2.4) nSv/h, што
одговара границама промене природног фона зрачења у
ваздуху

Активност 137Cs у ваздуху је у периоду 2012-2013. године била
на ниском нивоу.
У падавинама су вредности активности
нивоу.

Cs биле на ниском

137

Јачина амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења у ваздуху на висини 1 m изнад
површине тла мерена је континуирано у Београду (околина Института за медицину
рада Србије „Др Драгомир Карајовић“) и у периоду 2012-2013. године кретала се у
интервалу од 72 nSv/h (2012.) до 139 nSv/h (2012.) са средњим годишњим вредностима
од 84.0 nSv/h за 2012. и 87.1 nSv/h за 2013. годину, што одговара границама промене
природног фона зрачења у ваздуху.
Гамаспектрометријска анализа композитних месечних узорака ваздуха и падавина
у Београду показује спектар основног фона активности (углавном радионуклиди
природног порекла). Специфична активност 137Cs у ваздуху је у периоду 2012 - 2013.
године била на ниском нивоу и кретала се од 0.3 µBq/m3 (2012.) до 3.0 µBq/m3 (2013.).
У падавинама су вредности активности 137Cs биле углавном испод границе детекције.
Активност 7Be, космогеног радионуклида, кретала се (такође у периоду 2012- 2013.
године) од 0.13 mBq/m3 до 5.60 mBq/m3 у ваздуху.
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1.2.1. Подаци о мерењу јачине амбијенталне еквивалентне дозе
гама зрачења у ваздуху
Табела 1. Годишње вредности јачине амбијенталне еквивалентне дозе гама зрачења
у ваздуху у Београду у периоду 2012-2013. године (nSv/h)

Година
Минимална годишња вредност (nSv/h)
Средња годишња вредност (nSv/h)

2012.

2013.

72

79

84.0 ± 2.1

Максимална годишња вредност (nSv/h)

139

87.1 ± 2.4
129

1.2.2. Подаци о мерењу специфичне активности ваздуха у Београду
у 2013. години
Табела 2. Специфична активност 137Cs у ваздуху у Београду у периоду 2012-2013. године (µBq/m3)

Година

2012.

2013.

Минимална годишња вредност (µBq/m3)

< 0.3

0.4 ± 0.1

0.81 ± 0.42

1.02 ± 0.67

1.6 ± 0.1

3.0 ± 1.2

Средња годишња вредност (µBq/m3)
Максимална годишња вредност (µBq/m3)

Табела 3. Специфична активност 7Be у ваздуху у Београду, мерно место
Карађорђев парк за период 2012-2013. године (mBq/m3)

Година
Минимална годишња вредност (mBq/m3)
Средња годишња вредност (mBq/m3)
Максимална годишња вредност (mBq/m )
3

2012.

2013.

1.07 ± 0.03

0.13 ± 0.01

3.2 ± 1.6

2.8 ± 1.6

5.60 ± 0.10

5.30 ± 0.30

95
zastita zivotne sredine prelom.indd 95

26.10.2016 10:31:26

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

1.2.3. Подаци о мерењу специфичне активности падавина
у Београду у периоду 2012- 2013. године
Табела 4. Специфична активност 90Sr у падавинама у Београду у периоду 2012-2013. године (Bq/m2)

Мерно
место

Карађорђев
парк

Година

2012.

Минимална
годишња
вредност
(Bq/m2)

0.26 ±
0.09

< 0.2

0.72 ±
39

0.71 ±
0.44

1.55 ±
0.15

1.87 ±
0.16

Средња
годишња
вредност
(Bq/m2)
Максимална
годишња
вредност
(Bq/m2)

2013.

Зелено брдо
2012.

2013.

Лазаревац
2012.

2013.

< 0.02

0.03 ±
0.01

0.11 ±
0.07

0.24 ±
0.02

Обреновац
2012.

2013.

< 0.2

0.31 ±
0.08

< 0.2

0.22 ±
0.08

0.17 ±
0.17

0.86 ±
0.58

0.92 ±
0.56

0.64 ±
0.45

0.64 ±
0.31

0.55 ±
0.03

2.29 ±
0.17

1.88 ±
0.16

1.42 ±
0.14

1.24 ±
0.14

Табела 5. Специфична активност 7Be у падавинама у Београду у периоду 2012-2013. године (Bq/m2)

Мерно место

Карађорђев
парк

Зелено брдо

Лазаревац

Обреновац

Година

2012.

2013.

2012.

2013.

2012.

2013.

2012.

2013.

Минимална
годишња
вредност (Bq/
m2)

< 5.2

< 3.8

2.3 ±
0.3

< 0.4

< 3.5

< 8.7

< 3.2

< 3.0

Средња
годишња
вредност (Bq/
m2)

28 ±
27

27 ±
29

10 ± 9

18 ± 14

13 ± 7

22 ± 12

10 ± 8

11 ± 5

Максимална
годишња
вредност (Bq/
m2)

96.2 ±
6.0

100.8
± 6.8

36.8 ±
1.1

48.4 ±
1.4

27.7 ±
3.4

47.4 ±
6.0

33.1 ±
6.5

18.6 ±
4.3

96
zastita zivotne sredine prelom.indd 96

26.10.2016 10:31:26

1. ВАЗДУХ

Гамаспектрометријска анализа композитних месечних узорака падавина у Београду
показује спектар основног фона активности (углавном радионуклиди природног и
космогеног порекла). Активност 137Cs у падавинама у периоду 2012-2013. године била
је на ниском нивоу. Активност 7Be у падавинама кретала се од < 3.8 Bq/m2 до 100.8 Bq/
m2 у Београду, Карађорђев парк, од < 0.4 Bq/m2 до 48.4 Bq/m2 на Зеленом брду, од <
3.5 Bq/m2 до 47.4 Bq/m2 у Лазаревцу и од < 3.0 Bq/m2 до 33.1 Bq/m2 у Обреновцу, што
одговара просечним вредностима из претходних година на овим локацијама.
Специфичне активности 90Sr у падавинама кретале су се од < 0.2 Bq/m2 до 1.87 Bq/m2
у Београду, Карађорђев парк, од 0.02 Bq/m2 до 0.55 Bq/m2 на Зеленом брду, од < 0.2
Bq/m2 до 2.29 Bq/m2 у Лазаревцу и од < 0.2 Bq/m2 до 1.42 Bq/m2 у Обреновцу, што не
указује на повећање вредности активности 90Sr у односу на претходну годину.
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1.3. КОНЦЕНТРАЦИЈА РАДОНА У ШКОЛАМА И ВРТИЋИМА У БЕОГРАДУ

2012.

Од свих измерених концентрација радона у 2013. години, 84
% мерења је испод 200 Bq/m3 , у 11 % мерења концентрација
радона је од 200-400 Bq/m3, у 5 % измерених концентрација
радона је преко 400 Bq/m3.

2013.

Од свих измерених концентрација радона у 2013. години, 78
% мерења је испод 200 Bq/m3 , у 12 % мерења концентрација
радона је од 200-400 Bq/m3, у 10 % измерених концентрација
радона је преко 400 Bq/m3.

Концентрација
222
Rn у школама
и вртићима

Гама индекс у
грађевинском
материјалу
који су
уграђени у
објекте

Активност
радионуклида
у земљишту
на којима
су објекти
градјени

2012.
2013.

2012.

2013.

Гамаспектрометријском анализом црепа на крову
једне школе нађен је Гама индекс I = 0.343 (I < 1).
Активност природних радионуклида у измереним узорцима
земљишта на којима су саградјени објекти налази се у
границама просечних вредности за регион Београда.
Активност вештачког радионуклида 137Cs кретала се од 0.3 Bq/
kg до 151 Bq/kg и налази се у границама измерених вредности
за територију града Београда.
Активност природних радионуклида у измереним узорцима
земљишта на којима су саградјени објекти налази се у границама
просечних вредности за регион Београда.
Активност вештачког радионуклида 137Cs кретала се од 2.4 Bq/kg
до 78.2 Bq/kg и налази се у границама измерених вредности за
територију града Београда.

Радон је гас без боје, мириса и укуса који настаје радиоактивним распадом урана. Радон
има штетан утицај на здравље људи. После пушења радон је други главни узрочник
појаве рака плућа. Радон се у великим концентрацијама ослобађа из земљишта и
стена које садрже уран, гранит, глину и фосфате. У животној средини радон се налази
и разблажен у ниским концентрацијама. У затвореним просторијама радон се може
акумулирати. Концентрација радона у затвореном простору зависи од конструкције
зграде и карактеристика земљишта на којима су објекти сазидани. Радон се може
ослободити и из материјала од кога су објекти саграђени. Овај радиоактиван гас лако
пролази кроз мале пукотине у поду и зидовима, кроз канализационе и водоводне цеви,
кроз пукотине између блокова, итд.
Због тога се врши испитивање концентрације радона у затвореном простору, као и
испитивање радиоактивности земљишта на коме су објекти изграђени.
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МЕТОДА: За испитивање концентрације радона Институт за медицину рада Србије „Др
Драгомир Карајовић” користи детекторе са активним угљем. Детектори са активним
угљем адсорбују радон из ваздуха. У затвореним просторијама излажу се 3 до 6 дана.
После затварања детектора, концентрација радона мерена је на Институту.
Према Правилнику о границама излагања јонизујућим зрачењима и мерењима ради
процене нивоа излагања јонизујућим зеачењима („Службени гласник РС”, 86/11)
интервентни нивои за хронично излагање радону у становима (школама) једнаки су
годишњој просечној концентрацији од 200 Bq/m3 222Rn,у ваздуху у новоизграђеним
становима, а 400 Bq/m3 222Rn, у ваздуху за постојеће стамбене објекте. Интервентни
ниво за хронична излагања радону на радном месту једнак је средњој годишњој
концентрацији од 1000 Bq/m3 222Rn у ваздуху.
У 2012. години детектори су постављени у 17 основних школа, 5 средњих школа и
гимназија, 4 музичке школе, једној балетској школи, једној специјалној школи, једној
школи за образовање одраслих и у 21 предшколску установу. Концентрација радона у
школским и предшколским установама измерена је у објектима на територији општина
Стари Град, Палилула, Чукарица, Обреновац, Лазаревац и Младеновац.
У 2013. години детектори су постављени у 23 основне школе, 3 средње школе, једну
музичку школу, једноу специјалну школу, једноу школу за образовање одраслих и у 21
предшколску установу. Концентрација радона у школским и предшколским установама
измерена је у објектима на територији општина Стари Град, Савски Венац, Раковица,
Звездара, Земун и Гроцка.
Упоредо са мерењима концентрације радона измерена је активност радионуклида у
53 узорка земљишта на којима су објекти грађени (2012. године - 33 узорка и 2013.
године - 20 узорака).
Од свих измерених концентрација радона (укупно је било 244 излагања) у 2012. години,
84% мерења је испод 200 Bq/m3, у 11% merenja концентрација радона је од 200-400
Bq/m3, у 5% измерених концентрација радона је преко 400 Bq/ m3. (График 1)
График 1. Процентуална расподела концентрација радона
у свим школама и вртићима измереним у 2012. години
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Од свих измерених концентрација радона (укупно је било 250 излагања) у 2013. години,
78% мерења је испод 200 Bq/m3 , у 12% мерења концентрација радона је од 200-400
Bq/m3, у 10% измерених концентрација радона је преко 400 Bq/m3. (График 2)
График 2. Процентуална расподела концентрација радона у свим школама
и вртићима измереним у 2013.години
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У 2012. години просечна активност 222Rn у школама кретала се од 55 Bq/m3 на општини
Лазаревац до 179 Bq/m3 на општини Младеновац (График 3). Просецна активност 222Rn
у вртићима кретала се од 19.0 Bq/m3 na општини Стари Град до 216 Bq/m3 на општини
Младеновац. (График 4)
График 3. Просечна измерена концентрација радона у школама у 2012.години
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График 4. Просечна измерена концентрација радона у вртићима у 2012.години
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Просечна активност 222Rn у школама у 2013. години, кретала се од 88 Bq/m3 у општини
Земун до 214 Bq/m3 на општини Младеновац. (График 5)
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График 5. Просечна измерена концентрација
радона у школама у 2013.години
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График 6. Просечна измерена концентрација
радона у вртићима у 2013.години

Просецна активност 222Rn у вртићима у 2013., кретала се од 113 Bq/m3 на општини
Стари Град до 234 Bq/m3 у општини Земун. (График 6)
У периоду 2012-2013. године, активност природних радионуклида у измереним
узорцима земљишта на којима су саграђени објекти налази се у границама просечних
вредности за регион Београда, чије се испитивање врши по програму мониторинга
радиоактивности у животној средини Београда.
Активност вестачког радионуклида 137Cs који је у животну средину доспео након
нуклеарног акцидента у Чернобиљу, налази се у границама измерених на територији
Београда.
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2.1. КВАЛИТЕТ ПОВРШИНСКИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

Квалитет површинских вода на територији Београда већ више од 45 година систематски
контролише Градски завод за јавно здравље Београд у сарадњи са Секретаријатом
за заштиту животне средине. Током овог периода Програми контроле су више пута
мењани и прилагођавани како новим и напреднијим методама испитивања тако и
променама регулативе. Последње промене су извршене 2012. године и обухватиле
су прилагођавање листе параметара новоусвојеним регулативама као и измене у
динамици и локацијама узорковања.
Изменама у Програму је претходило усаглашавање важеће регулативе Републике
Србије 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”, 35/11 и 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).
Програмом контроле квалитета површинских вода који се примењује од 2012. године
обухваћена су 24 водотока са 28 контролна локалитета.
Циљеви мониторинга су: оцена бонитета водотокова у односу на релевантне прописе,
праћење тренда загађивања вода, процена подобности за водоснабдевање Београда,
Обреновца, Барича и Винче, процена санитарног стања водотока и могућности
здравствено безбедне рекреације грађана, подобности за риболов, наводњавање
пољопривредних површина, праћење таложења неорганских и органских
микрополутаната у седименту и биокумулације у хидробионтима, оцена способности
самопречишћавања, сапробног статуса и напредовања процеса еутрофизације,
обезбеђење података за пројектовање уређаја за третман отпадних вода, као и
провера ефикасности мера предузетих на очувању квалитета вода и евентуалне
потребе додатних мера санације, заштите и унапређења.
2.1.1. МЕСТА УЗОРКОВАЊА И НАЧИН ИСПИТИВАЊА
Моноторингом су обухваћени: Сава (Забран, Макиш), Дунав (Батајница, Винча),
Колубара (мост у селу Ћелије, мост на обреновачком путу), Галовица (црпна станица,
Добановачки забран – 2012. и 2013., мост у Дечу - 2014. и 2015.), 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),
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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
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).
Контролишу се следећи медијуми слатководног екосистема: 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 и на Сави и Дунаву је вршено из чамца, a на мањим
водотоцима директно са обале.
Вода је захватана Friedinger-овом боцом, запремине 3 литра, са дубине 0,5 m, a
поремећени узорци површинског слоја седимената и фауне дна узимани су Van Veenoвим 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.
Поузданост резултата испитивања обезбеђена је: коришћењем стандарда за
верификацију калибрације, анализама слепе пробе методе, слепе пробе узорака,
дуплих узорака, узорака са додатим стандардом и статистичком обрадом резултата.
Оцена квалитета воде вршена је на основу наведених домаћих и међународних прописа
за квалитет површинских вода укључујући Директиву О управљању квалитетом воде
за купање (2006/7/ЕС) и Препоруке Светске здравствене организације.
Садржаја органских и неорганских миорополутаната у седименту коментарисан је
на основу: Canadian Sediment Quality Guidelines и Уредбе о граничним вредностима
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
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за животиње за коју се утврђују максималне дозвољене количине остатака средстава
за заштиту биља, („Службени гласник РС”, бр. 25/10) и Правилника о допуни Правилника
о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни
и храни за животиње и о храни и храни за животиње за коју се утврђују максималне
дозвољене количине остатака средстава за заштиту биља, („Службени гласник РС”, бр.
28/11) и Препорука Светске здравствене организације.
Валидно поређење процењеног квалитета са резултатима испитивања из претходних
година (пре 2012. године) није могуће извршити, јер је измењен број класа воде,
пооштрене су граничне вредности (МДК) и уведени нови параметри микробиолошке
и биолошке контроле.
ВОДОТОЦИ ТИПА 1
Сава и Дунав су велике низијске реке са доминацијом финог наноса, према Правилнику
о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима
хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Службени гласник РС”, 74/2011),
и спадају у водотоке типа 1.

Сава

Од укупно 81 анализираног узорка у периоду од 2012. до 2015. године,
према свим параметрима, нормама за II класу вода одговарало је само
18 узорака (22,22%). У односу на 2011. годину када је II класи речних
вода припадало 77,5% узорака ово је значајно погоршање. Детектовано
погрошање није последица повећања загађења у посматраном периоду,
већ је до тога довела нова законска регулатива која је пооштрила
критеријуме за оцену квалитета површинских вода као и катастрофалне
поплаве из 2014. године.
У 18 (22,22%) узорака су одступали поједини физичко-хемијски и
микробиолошки параметри. Поједини физичко-хемијски параметри
су одступали у 2 (2,47%) узорка док су микробиолошки параметри
одступали у 43 (53,09%) узорка.

Дунав

Од укупно 82 анализираног узорка у периоду од 2012. до 2015. године,
према свим параметрима, нормама за II класу вода одговарало је само
6 (7,31%) узорака. У односу на 2011. годину, када је II класи речних
вода припадало 45% узорака, ово је значајно погоршање. Детектовано
погрошање није последица повећања загађења у посматраном периоду,
већ је у вези са изменом законске регулативе којом су пооштрени
критеријуми за оцену квалитета површинских вода и катастрофалне
поплаве из 2014. године.
У 31 (37,80%) узорака су одступали поједини физичко-хемијски и
микробиолошки параметри. Поједини физичко-хемијски параметри
су одступали у 8 (9,76%) узорака док су микробиолошки параметри
одступали у 37 (45,12%) узорака.
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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 периоду од 2012. до 2015. године укупно је анализиран 81 узорак. Од овог броја само
је 18 (22,22%) узорака одговарало II класи квалитета површинских вода. Одступања
од прописане класе, према појединим физичко-хемијским и микробиолошким
параметрима, утврђена су код 18 (22,22%) узорака, само према појединим физичкохемијским параметрима код 2 (2,47%) узорка и само према микробиолошким
параметрима код 43 (53,09%) узорка.
Током спровођења мониторинга од 2012. до 2015. године утврђено је да су од хемијских
и физичко-хемијских параметара који подржавају еколошки статус у границама II класе
најчешће били: pH, електропроводљивост и концентрације укупног органског угљеника
(TOC), хлорида, ортофосфата, укупног фосфора и нитрата. Ван граница II класе најчешће
су концентрације раствореног кисеоника, укупног фосфора, амонијум јона и БПК5.
Из групе загађујућих материја у границама II класе скоро константно су биле:
електропроводљивост, ХПК перманганатна метода, ХПК бихроматна метода, петодневна
биолошка потрошња кисеоника (BPK5), укупна минерализација као и концентрације:
нафтних угљоводоника и сулфате a од тешких и токсичних метала: As, Cu, Zn, Cr и Ni.
Присуство нафтних угљоводоника, фенола и детерџената није утврђено ни у једном
анализираном узорку. При узорковању на обалама нису уочени трагови нафтних
угљоводоника као ни појава масног филма на површини воде, што би указивало на
загађење дериватима нафте. Загађујуће материје које најчешће одступају од граница
друге класе су концентрације суспендованих материја и нитрита. Забележена
одступања су најчешће мала и у границама III класе.
У групи приоритетних и приоритетних хазардних супстанци у води Саве на оба контрола
локалитета у периоду од 2012. до 2015. године најчешће није доказано присуство: Cd,
Pb, Hg, PCB, PAH, циклодиенских пестицида, органохлорних инсектицида, триазинских
хербицида, хлорованих угљоводоника, бензена и пентахлорфенола. У случају када
се детектује присуство хазардних супстанци њихове концентрације су веома ниске а
супстанце чије се присуство најчешће детектује су пестициди тербутилазин, ацетохлор
и метолахлор што је уобичајено на рекама са пољопривредним површинама у сливу.
У санитарно микробиолошком погледу стање је лошије него у физичко-хемијском.
Посматрајући период од 2012. до 2015. године у 61 (75,31%) узорку је утврђено
одступање од II класе према микробиолошким параметрима. Одступања су најчешћа
код бројности фекалних колиформних и укупних колиформних бактерија, док су
бројности цревних ентерокока значајно мање и најчешће одговарају II класи квалитета.
Треба напоменути да је током 2014. године услед великих поплава дошло до одступања
од претходно наведених трендова. Одступања од II класе су детектована код већег
броја испитиваних параметара, а до нормализације у квалитету воде реке Саве је
дошло након нормализовања водостаја и повратка реке Саве и њених притока у
њихова корита.
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Према резултатима спроведених физичко-хемијских и микробиолошких испитивања
еколошки статус реке Саве је у периоду од 2012. до 2015. године углавном одговарао
умереном или слабом статусу. Узрок одступања од доброг статуса најчешће лежи у
микробиолошким параметрима.
Истраживања заједнице макроинвертебрата, фитопланктона и фитобентоса, као и
израчунати индекси, показују да је еколошки статус статус Саве углавном одговарао
умереном или слабом статусу. Ово је очекивани резултат јер је река Сава на територији
Београда под јаким антропогеним утицајем па је тешко постићи добар еколошки статус.
Концентрације метала у седименту, у посматраном периоду а према Уредби („Службени
гласник РС”, бр. 50/2012), које најчешће задовољавају циљне вредности су: As, Pb i Cr.
Прекорачења циљне вредности се најчешће детектује код Cd, Zn, Pb i Cu, али су она
увек испод максимално дозвољених концентрација. Метал код ког се редовно детектује
прекорачење МДК је Ni са том напоменом да су добијене вредности биле испод
ремедијационе вредности. Повишене вредности за концентрацију никла су очекиване
јер је земљиште у сливу ове реке богато овим металом. Према CSQG, концентрације
метала у седименту реке Саве биле су, скоро увек, ниже од „ефективне” вредности.
Изузетак је само концентрација Hg из 2012. године која је била повишена.
Што се тиче органских загађивача у седименту у перидоу од 2012. до 2015. године
није детектовано присуство полихлорованих бифенила, триазинских хербицида,
органохлорних инсектицида и пестицида на бази хлорфенокси карбонских киселина.
Загађивачи чије присуство је детектовано у свим узорцима су полициклични
ароматични угљоводоници (PAH) и нафтни деривати. Концентрација PAH је испод
циљних вредности док су концентрације нафтних угљоводоника у испитаним узорцима
седимента 2 до 5 пута више од циљних вредности али и даље ниже од максимално
дозвољних концентрација.
Тешки метали испитивани у мишићном ткиву различитих врста риба су углавном били
испод граница детекције а једини изузетак је жива чије концентрације не прелазе МДК.
Полихлоровани бифенили су детектовани у скоро свим узорцима меса риба али су
концентрације вишеструко мање од МДК. Присуство полицикличних ароматичних
угљоводоника није утврђено ни у једном узорку док се друге загађујуће супстанце
детектују повремено у веома ниским концентрацијама.
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Дунав
У периоду од 2012. до 2015. године укупно је анализирано 82 узорака. Од овог броја
само је 6 (7,31%) узорака одговарало II класи квалитета површинских вода. Одступања
од прописане класе, према појединим физичко-хемијским и микробиолошким
параметрима, утврђена су код 31 (37,80%) узорка, само према појединим физичкохемијским параметрима код 8 (9,76%) узорака и само према микробиолошким
параметрима код 37 (45,12%) узорака.
Током спровођења мониторинга од 2012. до 2015. године утврђено је да су од хемијских
и физичко-хемијских параметара који подржавају еколошки статус у границама II
класе квалитета површинских вода најчешће били: петодневна биолошка потрошња
кисеоника и концентрације раствореног кисеоника, укупног органског угљеника
(TOC), ортофосфата, укупног фосфора, хлорида и нитрата док је од ове класе најчешће
одступала концентрација амонијум јона.
Из групе загађујућих материја у границама II класе скоро констано су биле: вредност
pH, електропроводљивост, ХПК перманганатна метода, ХПК бихроматна метода, укупна
минерализација и концентрације сулфата, нафтних угљоводоника, фенола, детерџената
и свих испитиваних метала. Присуство нафтних угљоводоника, фенола и детерџената
није утврђено ни у једном анализираном узорку. При узорковању на обалама нису
уочени трагови нафтних угљоводоника као ни појава масног филма на површини воде,
што би указивало на загађење дериватима нафте. Загађујуће материје које најчешће
одступају од II класе су концентрације суспендованих материја, укупног азота и
нитрита. Сва забележена одступања најчешће одговарају III или IV класи квалитета
површинских вода.
Од супстанци које припадају приоритетним и приоритетним хазардним супстанцама,
а чије концентрације су најчешће испод прага детекције у периоду од 2012. до 2015.
године, су: Cd, Pb, Hg, Cr, PCB, PAH, циклодиенски пестициди, хлоровани угљоводонии,
бензен и пентахлорфенол. Хазардне супстанце чије се присуство спорадично утврђује
су As, Zn, Cu, тербутилазин (триазински хербицид), метолахлор (хлорацетанилида) и
тербутилазин (триазинских пестицида). Треба напоменути да присуство пестицида
није утврђено ни у једном узорку из 2015. године што је неуобичајено за реке са
пољопривредним површинама у сливу.
У санитарно микробиолошком погледу стање је лошије него у физичко-хемијском.
Посматрајући период од 2012. до 2015. године код 68 (82,92%) узорака је утврђено
одступање од II класе према микробиолошким параметрима. Одступања су најчешћа
код бројности фекалних колиформних и укупних колиформних бактерија, док су
бројности цревних ентерокока значајно мање и најчешће одговарају II класи квалитета.
Треба напоменути да је током 2014. године услед великих поплава дошло до одступања
од претходно наведених трендова. Одступања од II класе су детектована код већег
броја испитиваних параметара а до нормализације у квалитету воде Дунава је дошло
након нормализовања водостаја и повратка реке Саве и њених притока у њихова
корита.
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Према резултатима спроведених физичко-хемијских и микробиолошких испитивања
еколошки статус Дунава је у периоду од 2012. до 2015. године углавном одговарао
умереном или слабом статусу. Узрок одступања од доброг статуса најчешће лежи у
микробиолошким параметрима.
Истраживања заједнице макроинвертебрата, фитопланктона и фитобентоса, као и
израчунати индекси, показују да је еколошки статус статус Дунава углавном одговарао
умереном статусу уз напомену да су испитивања спроведена 2015. године указивала
на лош еколошки статус. Ово је очекивани резултат јер је река Дунав, као и Сава, на
територији Београда под јаким антропогеним утицајем па је тешко постићи добар
еколошки статус.
Концентрације метала у седименту, у посматраном периоду а према Уредби („Службени
гласник РС”, бр. 50/2012), које најчешће задовољавају циљне вредности су: Pb, Cd, Cr
и As. Прекорачења циљних вредности су најчешћа код Zn, Cu i Hg, а све добијене
вредности су испод МДК. Једини метал чије су концентрације прелазиле МДК је Ni, што
је очекиван резултат јер је земљиште у сливу ове реке, као и реке Саве, богато овим
металом. Према CSQG, концентрације метала у седименту Дунава биле су, углавном,
ниже од „ефективне“ вредности.
Што се тиче органских загађивача у седименту у посматраном периоду није детектовано
присуство полихлорованих бифенила, триазинских хербицида, органохлорних
инсектицида и пестицида на бази хлорфенокси карбонских киселина. Загађивачи чије
присуство је детектовано у свим узорцима су полициклични ароматични угљоводоници
(PAH) и нафтни деривати. Концентрација PAH је испод циљних вредности док су
концентрације нафтних угљоводоника у испитаним узорцима седимента 2 до 5 пута
више од циљних вредности али и даље ниже од максимално дозвољних концентрација.
Тешки метали испитивани у мишићном ткиву различитих врста риба су углавном
били испод граница детекције а једини изузетак је жива која је присутна у свим
узорцима и чија концентрација варира у широком спектру вредности од испод МДК
у свим узорцима 2013. до изнад МДК у 2012. години. Концентрације полицикличних
ароматичних угљоводоника је у свим узорцима била испод границе детекције док је
са друге стране присуство полихлорованих бифенила детектовано у свим испитаним
узорцима рибе у концентрацијама нижим од МДК.
Резултати испитивања присуства Pb, Cd, As и Hg показују да су ови метали константо
присутни у шкољкама а добијене вредности су веће и до неколико пута од вредности
добијених за мишићна ткива риба са истих локалитета. Ово је очекивани резултат
када се узме у обзир начин живота ових мекушаћа. Присуство испитиваних органских
загађивача у мишићном ткиву шкољки је спорадично и без параметара чије је
појављивање константно.
Табела: Приказ процентуалног односа броја узорака који одговарају II класи квалитета
и који одступају од наведене класе према регулативи од 2011. до 2015. године
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ВОДОТОЦИ ТИПА 2
У овој групи су велике реке са доминацијом средњег наноса, од којих територијом
Града протиче само Колубара.

Колубара

Ни један од 46 испитаних узорака није одговарао II класи квалитета
површинских вода. Поређењем резултата из 2011. године, када је
предвиђеној класи одговарало 6 (30%) узорака, са збирним резултатима
за период 2012 - 2015. година могло би се рећи да је овом периоду дошло
до погоршања квалитета, али главни разлог лошијег стања у ове четири
године је промена законске регулативе која је предвидела оштрије
норме за оцену квалитета површинских вода.
У 37 (80,43%) узорака су одступали поједини физичко-хемијски и
микробиолошки параметри. Поједини физичко-хемијски параметри
су одступали од предвиђене класе у 7 (15,22%) узорака док су
микробиолошки параметри одступали у 2 (4,35%) узорка.

ВОДОТОЦИ ТИПА 3
У ову групу водних тела су сврстане мале и средње реке надморске висине до 500м.
На територији Београда то су реке шумадијског побрђа, које извиру и/или се уливају
у водна тела типа 1 и 2 на територији Града.
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СЛИВ САВЕ
Директном сливу Саве на територији Београда, овој групи водотока припадају:
Топчидерска, Железничка и Баричка река.

Топчидерска
река

Од укупно 23 испитана узорка ни један није одговарао II класи квалитета.
Код свих узорака одступања су утврђена код појединих физичкохемијских и микробиолошких параметара. У периоду од 2012 – 2015,
као и у току 2011. године, ни један испитани узорак није одговарао
предвиђеној класи.*

Железничка
река

Од укупно 23 испитана узорка ни један није одговарао II класи квалитета.
Код свих узорака одступања су утврђена код појединих физичкохемијских и микробиолошких параметара. У периоду од 2012 – 2015,
као и у току 2011. године, ни један испитани узорак није одговарао
предвиђеној класи.*

Баричка
река

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи
квалитета. Код свих узорака одступања су утврђена код појединих
физичко-хемијских и микробиолошких параметара. У периоду од 2012 –
2015, као и у току 2011. године, ни један испитани узорак није одговарао
предвиђеној класи.*

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

Болечка
река

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи
квалитета. Код свих узорака одступања су утврђена код појединих
физичко-хемијских и микробиолошких параметара. У периоду од 2012 –
2015., као и у току 2011. године, ни један испитани узорак није одговарао
предвиђеној класи.*
Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи квалитета.

Грочанска
река

Код 8 (88,89%) узорака је утврђено одступање појединих физичкохемијских и микробиолошких параметара док је код 1 (11,11%) узорка
детектовано само одступање појединих физичко-хемијских параметара.
У периоду од 2012 – 2015, као и у току 2011. године, ни један испитани
узорак није одговарао предвиђеној класи.*
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СЛИВ КОЛУБАРЕ
Из групе водотока типа 3, на градском подручју сливу Колубаре припадају десне
притоке: Лукавица, Пештан, Турија, Бељаница и Барајевска река.
Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи квалитета.
Бељаница

Код 8 (88,89%) узорака је утврђено одступање појединих физичкохемијских и микробиолошких параметара док је код 1 (11,11%) узорка
детектовано само одступање појединих физичко-хемијских параметара.
У периоду од 2012 – 2015, као и у току 2011. године, ни један испитани
узорак није одговарао предвиђеној класи.*
Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи квалитета.

Пештан

Код 8 (88,89%) узорака је утврђено одступање појединих физичкохемијских и микробиолошких параметара док је код 1 (11,11%) узорка
детектовано само одступање појединих физичко-хемијских параметара.
У односу на 2011. годину када је један узорак одговарао предвиђеној
класи, у посматраном периоду је дошло до погоршања јер ни један
узорак није одговарао II класи.*

Турија

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи
квалитета. Код свих узорака одступања су утврђена код појединих
физичко-хемијских и микробиолошких параметара. У односу на 2011.
годину, када су два узорка одговарала предвиђеној класи, у посматраном
четворогодишњем периоду је дошло до погоршања јер ни један узорак
није одговарао II класи.*

Лукавица

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи
квалитета. Код свих узорака одступања су утврђена код појединих
физичко-хемијских и микробиолошких параметара. У периоду од 2012 –
2015, као и у току 2011. године, ни један испитани узорак није одговарао
предвиђеној класи.*

Барајевска
река

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи
квалитета. Код свих узорака одступања су утврђена код појединих
физичко-хемијских и микробиолошких параметара. У периоду од 2012 –
2015, као и у току 2011. године, ни један испитани узорак није одговарао
предвиђеној класи.*

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

Велики луг

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи
квалитета. Код свих узорака одступања су утврђена код појединих
физичко-хемијских и микробиолошких параметара. У периоду од 2012 –
2015, као и у току 2011. године, ни један испитани узорак није одговарао
предвиђеној класи.*
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Сопотска
река

Раља

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи
квалитета. Код свих узорака одступања су утврђена код појединих
физичко-хемијских и микробиолошких параметара. У периоду од 2012 –
2015, као и у току 2011. године, ни један испитани узорак није одговарао
предвиђеној класи.*
Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи
квалитета. Код свих узорака одступања су утврђена код појединих
физичко-хемијских и микробиолошких параметара. У односу на 2011.
годину, када су два узорка одговарала предвиђеној класи, у посматраном
четворогодишњем периоду је дошло до погоршања јер ни један узорак
није одговарао II класи.*

ВЕШТАЧКА ВОДНА ТЕЛА
Према Правилнику о утврђивању водних тела површинских и подземних вода
(„Службени гласник РС”, бр.96/2010) на територији Београда 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

Ни један од 42 испитана узорка није одговарао II класи квалитета површинских
вода. Поређењем резултата из 2011. године, када је предвиђеној класи
одговарало 2 (10%) узорка, са збирним резултатима за период од 2012. до
2015. године могло би се рећи да је дошло до погоршања квалитета али веома
битно напоменути да се од 2012. године примењује нова регулатива која је
довела до пооштравања норми што је један од разлога за лошије резултате.*
У 35 (83,33%) узорака су одступали поједини физичко-хемијски и
микробиолошки параметри. Поједини физичко-хемијски параметри су
одступали од предвиђене класе у 7 (16,67%) узорака док узорака код којих
одступају само микробиолошки параметри није било.*

Прогарска
јарчина

Од укупно 9 испитаних узорака само је један (11,11%) узорак одговарао II класи
квалитета површинских вода, а код преосталих 8 (88,89%) узорака утврђено
је одступање појединих физичко-хемијских и микробиолошких параметара.
У односу на 2011. годину, када су два узорка одговарала предвиђеној класи, у
посматраном четворогодишњем периоду је дошло до делимичног погоршања
јер је само један узорак одговарао предвиђеној класи.*
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Канали југо-западног Баната
На овом простору, који је некада представљао инундационо подручје Дунава, Тисе и
Тамиша, налази се мрежа канала Панчевачког рита.

Сибница

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи квалитета.
Код 7 (77,78%) узорака је утврђено одступање појединих физичкохемијских и микробиолошких параметара док је код 2 (22,22%) узорка
детектовано само одступање појединих физичко-хемијских параметара.
У периоду од 2012 – 2015, у односу на 2011. годину, није детектовано
побољшање квалитета јер и даље ни један испитани узорак не одговара
предвиђеној класи.*

Каловита

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи квалитета.
Код свих испитаних узорака је утврђено одступање од II класе квалитета
према појединим физичко-хемијским и микробиолошким параметрима.
У периоду од 2012 – 2015, у односу на 2011. годину, није детектовано
побољшање квалитета јер и даље ни један испитани узорак не одговара
предвиђеној класи.*

Визељ

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи
квалитета. Код 6 (66,67%) узорака је утврђено одступање појединих
физичко-хемијских и микробиолошких параметара, код 1 (11,11%) узорка
детектовано само одступање појединих физичко-хемијских параметара,
док је код 2 (22.22%) узорака детектовано одступање само код појединих
микробиолошких параметара. У односу на 2011. годину када је један
узорак одговарао предвиђеној класи, у посматраном периоду је дошло
до погоршања јер ни један узорак није одговарао II класи.*

Канал ПКБ

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи квалитета.
Код 8 (88,89%) узорака је утврђено одступање појединих физичкохемијских и микробиолошких параметара док је код 1 (11,11%) узорка
детектовано само одступање појединих физичко-хемијских параметара.
У периоду од 2012 – 2015, у односу на 2011. годину, није детектовано
побољшање квалитета јер и даље ни један испитани узорак не одговара
предвиђеној класи.*

Караш

Од укупно 9 испитаних узорака само су 2 (22,22%) узорка одговарала II
класи квалитета. Код 5 (55,56,%) узорака је утврђено одступање појединих
физичко-хемијских и микробиолошких параметара, док је одступање
појединих физичко-хемијских односно микробиолошких параметара
детектовано у по једном (11,11%) узорку. Квалитет воде у посматраном
периоду је генерално одговарао квалитету у претходном периоду.*

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

Од укупно 9 испитаних узорака ни један није одговарао II класи квалитета.
Код 8 (88,89%) узорака је утврђено одступање појединих физичко-хемијских
и микробиолошких параметара док је код 1 (11,11%) узорка детектовано само
одступање појединих физичко-хемијских параметара. У периоду од 2012 –
2015, у односу на 2011. годину, није детектовано побољшање квалитета јер и
даље ни један испитани узорак не одговара предвиђеној класи.*
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*Важно је напоменути да погоршање у квалитету површинских вода чији се квалитет
пратио од 2012 до 2015. у односу на 2011. годину не треба посматрати као стварно
погоршање услед већег загађења ових водотока. Главни разлог за ово погоршање
лежи у доношењу нове регулативе која је донела већи број класа и пооштравање
критеријума за оцену квалитета површинских вода. Ово наравно не искључује
могућност да у периоду од 2012. до 2015. године, у односу на 2011. годину, није дошло
до повећања загађења на неком од водотока. Прецизно поређење анализираног
четворогодишњег периода са резултатима мониторинга из ранијих година када је
на снази била другачија регулатива би била могућа само након детаљног тумачења
резултата старих мониторинга према тренутно важећој регулативи.
2.1.2. ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ
На основу спроведеног Програма контроле квалитета површинских вода не територији
Београда у периоду 2012-2015. година може се закључити следеће:
•

Контрола квалитета површинских вода у посматраном периоду је вршена на
24 водна тела на 28 локација у периоду март-децембар.

•

Програм контроле квалитета површинских вода на територији Београда
почев од 2012. године у потпуности је усаглашен са новим прописима из
области мониторинга и квалитета површинских вода.

•

Усвајање нове регулативе од 2012. године је довело до повећања броја класа
за класификацију квалитета водних тела, нових параметара као и нових
пооштрених норми за класификацију. Све ово је резултирало чињеницом да је
веома тешко поредити резултате добијене ранијим Програмима мониторинга
са Програмом мониторинга који се примењује од 2012. године.

•

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

•

На Сави је укупно 18 (22,22%) узорака одговаралао II класи квалитета према
свим испитаним физичко-хемијским и микробиолошким параметрима.

•

На Дунаву је ситуација лошија и само је 6 (7,31%) узорака одговарало II класи
квалитета према свим испитаним физичко-хемијским и микробиолошким
параметрима, али је и даље повољнија него у осталим водотоцима
обухваћеним овим мониторингом.

•

Одступања од II класе квалитета на Дунаву и Сави су много чешћа због
прекорачења микробиолошких него због физичко-хемијских параметара.

•

Еколошки статус реке Саве и Дунава је, током 2012-2015. године, најчешће
одговарао умереном или слабом. На Дунаву је 2015. године чак забележен и
лош еколошки потенцијал. Овакви резултати су очекиваи с обзиром на велики
антропогени утицај којем су ове реке изложене на територији Београда.

•

На обе реке, током четворогодишњег мониторинга, није постигнут добар
хемијски статус, мада су одступања минимална.
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•

Хемијски и физичко-хемијски параметри еколошкog статусa на Сави и Дунаву
ретко и минимално одступају од II класе и најчешће су у границама III класе
воде.

•

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 скоро сви
узорци су ван граница II класе квалитета према појединим физичко-хемијским
и микробиолошким параметрима. Изузетак су канали Караш (2 (22,22%)
узорка) и Прогарска Јарчина (1 (11,11%) узорак) са малим бројем узорака
узорака који одговарају II класи квалитета.

•

Еколошки статус Колубаре и већине водних тела типа 3, као и еколошки
потенцијал вештачких водних тела, су према хемијским, физичко-хемијским
и микробиолошким параметрима који их подржавају, били лоши, као и
санитарни статус водотока. Добар хемијски статус није постигнут.

•

Велики луг и Лукавица су потпуно деградирани водотоци, на којима већина
испитиваних хемијских, физичко-хемијских, микробиолошких и биолошких
параметара често одговара V класи воде.

•

На Раљи је еколошки статус према испитиваним параметрима кретао од
умереног до лошег, док добар хемијски статус није достигнут, а слична
ситуација је и на Турији где је еколошки статус према испитиваним
параметрима кретао од умереног до слабог статуса.

•

На вештачким водним телима нешто бољи еколошки потенцијал имају канали
Караш и Сибница. На Карашу је еколошки потенцијал према испитиваним
параметрима током четири године варирао од доброг до лошег. На Сибници
је еколошки потенцијал према испитиваним параметрима био умерен. Добар
хемијски статус није достигнут ни на овим каналима.

•

До 2015. практично ништа значајније није учињено на изградњи уређаја за
третман комуналних и индустријских отпадних вода на територији Града, а
посебно у приградским општинама, што је уз друге узроке разлог за глобално
лошу ситуацију посебно на водотоцима типа 3 и вештачким водним телима.

•

На већини водотока типа 3 и вештачким водним телима долази у летњем
периоду до драстичног смањења садржаја раствореног кисеоника који може
угрозити поједине хидробионте.

•

На већини водотока типа 3 као и вештачким водним телима је веома често
присутан висок титар фекалних бактерија, док је висок титар укупних
колиформних бактерија и цревних ентерокока ређе детектован.

•

Одступање од граничне вредности за приоритетне и проритетне хазардне
супстанце у површинским водама у периоду од 2012. до 2015. године је ретко
детектовано.
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•

Повишене концентрације тешких метала се најчешће детектују на рекама
типа 3 Сопотска, Раља, Турија, Пештан као и на каналу Галовица.

•

Испитивања заједнице фауне дна сврстава Раљу, Сопотску реку и канал ПКБ
у V класу, што указује на деградацију водотока.

•

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

•

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

•

На жалост постоје водотоци код којих концентрације тешких метала веће од
ремедијационих: Турија (As), Велики луг (Zn), Обреновачки канал (Cd).

•

Повољна је ситуација да се и поред релативно лоших резултата квалитета
воде, поготово водотока типа 3 и вештачких водних тела, у седименту ових
водотока најчешће не налазе органохлорни инсектициди, пестициди на бази
хлорфенокси карбонских киселина, триазински хербициди, хербициди из
групе хлорацетанилида што је са аспекта хидробионата, посебно организама
бентоса веома повољно.

•

Важно је напоменути да се сагледавањем укупних резултата монитоирнга
површинских вода у последње четири године стиче утисак да је дошло до
погоршања квалитета у односу на резултате добијене ранијих година. Главни
разлог за ово погоршање лежи у доношењу нове регулативе која је повећала
број класа и пооштрила критеријуме за оцену квалитета површинскх вода
што је довело до привидног пада квалитета у односу на претходне године. Да
би се извршило право поређење старих и нових резултата било би потребно
извршити поновну анализу резултата старих мониторинга према тренутно
важећој регулативи.

2.1.3. ПРЕДЛОГ ДАЉИХ АКТИВНОСТИ
•

У гео-стратешком смислу Србија има централни положај на Дунаву и посебан
значај, јер се на потезу од мађарске до бугарске границе у Дунав уливају
најзначајније притоке (Драва, Тиса, Сава и Морава), што му протицај више
него удвостручава на излазу из наше земље. Положај последње земље у сливу
Саве, Тисe, Бегеја и Тамиша, доноси низ проблема када је у питању очување
и унапређење квалитета воде Дунава, што се мора решавати билатералним
контактима и уговорима са узводним државама, као и кроз сарадњу у оквиру
ICPDR.

•

Наставити активности на изградњи колектора и постројења за пречишћавање
комуналних отпадних вода Града зa свих 5 планираних централних
канализационих система, што је предуслов за очување квалитета речних вода
Саве и Дунава и других мањих водотока на пролазу кроз Београд.

•

На територији града Београд би, имајући у виду надлежности и постојеће
ресурсе, посебну пажњу требало посвети малим водотоцима који су целом
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дужином на његовој територији и имају великог значаја за локалне заједнице
и насеља поред којих протичу.
•

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

•

Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са другим органима
градске управе, јавним предузећима и стручним организацијама треба да
покрене иницијативу код надлежних републичких органа за усаглашавање,
измену и допуну постојећих прописа у области вода, како би они могли да
се доследно примењују.

•

Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са Управом за воде и
ЈВП „Београд воде” треба да покрене иницијативу да се Катастар загађивача
вода на подручју ГУП-а, формиран са Дирекцијом за грађевинско земљиште
и изградњу, прошири на територију целог Београда, укључујући и приградске
општине, обухватајући све сливове, уз формирање одговарајуће јединствене
базе података.

•

Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са ЈВП „Београд воде”,
приградским општинама и другим релевантним чиниоцима из ове области,
треба да организује израду Програма санације водотока на подручју ГУП-а и
територији приградских општина.

•

надлежне инспекцијске службе треба да додатно усмере своје активности
на контролу квалитета отпадних вода индустријских погона и предузећа,
нарочито оних која поново покрећу производњу након вишегодишњег
прекида или промене производног програма, како би се смањила опасност од
настанка хаваријских загађења, као и загађења током редовне производње.

•

Пооштрити контролу производних погона, складишних објеката, 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, обзиром да представљају сталну потенцијалну опасност за
изворишта водоснабдевања у Баричу, Макишу и Винчи.

•

Успоставити контролу количина муља насталог у уређајима за треман
отпадних вода, места, динамике и начина његовог одлагања.

•

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
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повећања протицаја у маловодном периоду и побољшања драстично
нарушеног квалитета воде.
•

Неопходно је да Агенција за заштиту животне средине, у сарадњи са
одговарајуђим институцијама из суседних земаља, уведе на граничним
профилима заједничку, упоредну контролу садржаја органских и неорганских
микрополутаната у површинским водама и непоремећеном стубу седимента
свих међународних и међудржавних, као и границом пресечених водотока.

•

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.резулата
испитивања, како површинских и подземних, тако и отпадних вода.
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2.2. РАДИОАКТИВНОСТ У РЕЧНОЈ ВОДИ

Cs i 90Sr
у речној
води

Највећи део активности у речним водама потиче од природних
радионуклида (углавном 40K), а активност дугоживећих радионуклида
вештачког порекла (137Cs i 90Sr) је у значајно ниским нивоима.

Cs
у седименту

У периоду 2012-2013. године, активност 137Cs у седименту се кретала
од 6.2 Bq/kg (мин. за 2013.) до 42.2 Bq/kg (макс. за 2012.), суве материје.
Ова активност потиче од контаминације проузроковане нуклеарним
акцидентом у Чернобилу у 1986. години.

Sr у
седименту

У периоду 2012.- 2013. године, активност 90Sr у седименту се кретала од
0.08 Bq/kg (мин. за 2013.) до 0.39 Bq/kg (макс. за 2012.), суве материје.
Ова активност потиче од контаминације проузроковане нуклеарним
акцидентом у Чернобилу у 1986. години.

137

137

90

Радиоактивност у речној води мерена је континуирано у периоду 2012-2013. године.
Највећи део активности у речним водама потиче од природних радионуклида
(углавном 40K), а активност дугоживећих радионуклида вештачког порекла (137Cs i 90Sr)
је у значајно ниским нивоима. Активност 137Cs у седименту се кретала од 7.7 Bq/kg до
42.2 Bq/kg суве материје у 2012. години; у 2013. години - од 6.2 Bq/kg до 14.3 Bq/kg
суве материје у 2013. Активност 90Sr у седименту се кретала од 0.08 Bq/kg до 0.39 Bq/
kg суве материје у 2012. години, а у 2013. од 0.12 Bq/kg до 0.23 Bq/kg суве материје
Ове активности потичу од контаминације проузроковане нуклеарним акцидентом у
Чернобиљу у 1986. години.
2.2.1. Укупна α i β активност речне воде Саве и Дунава у Београду
Табела 1. Годишње вредности укупне алфа активности речне воде Саве и Дунава
у периоду 2012- 2013. године, (Bq/l)

Река
Година
Минимална годишња вредност
(Bq/l)
Средња годишња вредност
(Bq/l)
Максимална годишња вредност
(Bq/l)

Сава
2012

< 0.01

0.016 ±
0.005
< 0.02

Дунав
2013

< 0.01

0.018 ±
0.005
< 0.02

2012

< 0.01

0.016 ±
0.005
< 0.02

2013

< 0.01

0.019 ±
0.003
< 0.02
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Табела 2. Годишње вредности укупне бета активности речне воде Саве и Дунава
у периоду 2012-2013. године, (Bq/l)

Река

Сава

Година
Минимална годишња
вредност (Bq/l)
Средња годишња
вредност (Bq/l)
Максимална годишња
вредност (Bq/l)

Дунав

2012

2013

2012

2013

0.025 ± 0.007

0.019 ± 0.006

0.019 ± 0.006

0.026 ± 0.007

0.064 ± 0.009

0.090 ± 0.011

0.111 ± 0.012

0.070 ± 0.009

0.05 ± 0.02

0.042 ± 0.013

0.05 ± 0.01

0.045 ± 0.027

Табела 3. Годишње вредности специфичне активности 90Sr у речној води Саве и Дунава
у периоду 2012-2013. године, (Bq/l)

Река

Сава

Дунав

Година

2012

2013

2012

2013

Минимална
годишња вредност
(Bq/l)

(1.8 ± 0.3).10-3

(1.5 ± 0.3).10-3

(3.1 ± 0.4) .10-3

(2.5 ± 0.3) .10-3

Средња годишња
вредност (Bq/l)

(3.6 ± 1.3).10-3

(3.2 ± 2.0).10-3

(4.5 ± 1.7).10-3

(2.8 ± 0.7).10-3

Максимална
годишња вредност
(Bq/l)

(4.5 ± 0.4).10-3

(6.1 ± 0.5).10-3

(7.0 ± 0.5).10-3

(3.9 ± 0.4).10-3

Табела 4. Специфична активност 137Cs у речном седименту у рекама у Београду
за период 2012-2013. године, (Bq/kg)

Река
Година

Сава

Дунав

2012

2013

2012

2013

7.7 ± 0.8

6.2 ± 0.6

7.8 ± 0.8

9.5 ± 1.0

Средња годишња вредност
(Bq/l)

21.5 ± 15.7

9.5 ± 3.5

13.5 ± 7.2

11.3 ± 2.6

Максимална годишња
вредност (Bq/l)

42.2 ± 1.3

13.1 ± 0.4

24.1 ± 0.7

14.3 ± 1.4

Минимална годишња
вредност (Bq/l)
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Табела 5. Специфична активност 90Sr у речном седименту у рекама
у Београду за период 2012-2013. године (Bq/kg)

Река
Година

Сава

Дунав

2012

2013

2012

2013

Минимална годишња
вредност (Bq/l)

0.14 ± 0.03

0.12 ± 0.03

0.08 ± 0.03

0.16 ± 0.04

Средња годишња
вредност (Bq/l)

0.14 ± 0.03

0.19 ± 0.06

0.18 ± 0.11

0.19 ± 0.03

Максимална годишња
вредност (Bq/l)

0.39 ± 0.04

0.23 ± 0.04

0.33 ± 0.04

0.22 ± 0.03

Радиоактивност у речној води мерена је континуирано у периоду 2012-2013. године.
Највећи део активности у речним водама потиче од природних радионуклида
(углавном 40K), а активност дугоживећих радионуклида вештачког порекла (137Cs i 90Sr)
је у значајно ниским нивоима.
Активност 137Cs у седименту Саве кретала се од 6.2 (2013.) до 42.2 Bq/kg (2012.) суве
материје, у седименту Дунава од 7.8 (2012.) до 24.1 (2012.) Bq/kg суве материје.
Активност 90Sr у седименту Саве кретала се од 0.12 (2013.) до 0.39(2012.) Bq/kg суве
материје, у седименту Дунава од 0.08 (2012.) до 0.33 Bq/kg (2012.) суве материје. Ове
активности потичу од контаминације проузроковане нуклеарним акцидентом у
Чернобиљу 1986. године.
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2.3. КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЈЕЗЕРА НА АДИ ЦИГАНЛИЈИ,
КУПАЛИШТА „ЛИДО” И ПОДАВАЛСКИХ АКУМУЛАЦИЈА
„ПАРИГУЗ”, „БЕЛА РЕКА” И „ДУБОКИ ПОТОК”

Контрола квалитета воде Језера на Ади Циганлији врши се од његовог формирања, a
обзиром на двонаменско коришћење (рекреација и водоснабдевање) циљ контроле
je заштитa здравља купача и заштитa изворишта Београдског водовода, као и процена
брзине напредовања еутрофизационих процеса, ефикасности мера предузетих на
очувању квалитета и потребе за предузимањем додатних мера заштите и санације.
Квалитет воде купалишта „Лидо” проверава се ради заштите здравља купача.
Подавалске акумулације укључене су у Програм контроле од 2004. године, јер им је
основна функција задржавање поплавног таласа, а њихове воде ретко се користе за
заливање пољопривредних култура и рекреацију.

Савско
језеро

Од 372 анализирана узоркака од 2012. до 2015. године у границама II
класе квалитета воде било је 367 (98,66%) узорака, док је 5 (1,34%) узорака
било у границама III класе због минималног одступања микробиолошких
параметара. У односу на 2011. годину када је 21 (15%) узорак био ван II
класе, ово је изузетно добар резултат. Битно је напоменути да током 2013.
и 2015. године ни у једном узорку није утврђено одступање од II класе.
Санитарно-микробиолошка ситуација током последње четири године је
изузетно добра, а најбољи показатељ је то што су испуњене све норме
како из домаће регулативе, ЕУ директиве за воде за купање и рекреацију
тако и препоруке WHO.

Купалиште
„Лидо”

Од 25 анализираних узорaка воде купалишта „Лидо” од 2012. до 2015.
године само су два (8%) испитана узорка одговарла нормама за II класу
квалитета. Ситуација у посматраном периоду је веома слична оној од
ранијих година.
Од 23 неисправна узорка код 6 (24%) до одступања од II класе квалитета
површинских вода је дошло услед повишених вредности физичкохемијских и миробиолошких параметара, код 4 (16%) узорка због
одступања физичко-хемијских параметара, док је према појединим
микробиолошким параметрима одступало 13 (52%) узорака.
Од укупно 20 анализираних узорка у четворогодишњем периоду ни један
узорак није одговарао нормама за II класу квалитета вода.

Акумулација
„Паригуз”

Истовремено одступање од II класе квалитета појединих физичкохемијских и микробиолошких параметара утврђено је код 14 (70%)
узорака, само према физичко-хемијским параметрима одступало је 6
(30%) узорака, а није забележен ни један узорак код ког одступају само
микробилошки параметри.
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Од укупно 20 анализираних узорка у периоду од 2012. до 2015. године ни
један узорак није одговарао нормама за II класу квалитета вода.
Акумулација
„Бела река”

Истовремено одступање од II класе квалитета појединих физичкохемијских и микробиолошких параметара утврђено је код 8 (40%) узорака,
само према физичко-хемијским параметрима одступало је 11 (55%)
узорака, док је само према микробиолошким параметрима одступао 1
(5%) узорак.
Од укупно 20 анализираних узорка у периоду од 2012. до 2015. године
само један (5%) узорак је одговарао II класи квалитета површинских вода.

Акумулација
„Дубоки
поток”

Истовремено одступање од II класе квалитета појединих физичкохемијских и микробиолошких параметара утврђено је код 10 (50%)
узорака, само према физичко-хемијским параметрима одступало је 8
(40%) узорака, док је само према микробиолошким параметрима одступао
1 (5%) узорак.

2.3.1. Динамика и параметри контроле
Контрола квалитета воде 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.
Мониторинг квалитета воде Савског језера у периоду од 2012. до 2015. године, према
препорукама Светске здравствене организације и Директиви ЕУ за воде за купање
и рекреацију, је у току купалишних сезона вршен два пута недељно од 1. јуна до 15
септембра., понедељком и петком, на четири локалитета. Локалитету узорковања
су “Дечији базен код судијског торња”, “Округло купатило”, “Rаnnеy бунар РБ 12-1” и
“Rаnnеy бунар РБ 14-1” а одабрани су према препорукама WHO да на сваких 500 м
отвореног купалишта треба имати једно контролно место што је усклађено са подацима
о најпосећенијим местима за купање. Контрола квалитета воде на купалишту „Лидо”
у купалишној сезони у посматраном периоду вршила се једном недељно од 1. јуна до
31. августа на локалитету „Средина плаже”, док се контрола квалитета Подавалских
акумулација вршила два пута месечно од јуна до августа.
Методе узорковања, припреме и анализирања узорака усаглашене су са домаћим
прописима и стандардима, као и прописима SRPS ISO, ISO, SMEWW и US EPA.
Ради дефинисања физичко-хемијских карактеристика воде на Језеру, Лиду и
подавалским акумулацијама одређују се следећи параметри: температура, pH вредност,
растворени кисеоник, степен сатурације кисеоником, петодневна биолошка потрошња
кисеоника (BPK5), хемијска потрошња кисеоника (HPK из KMnO4), азотна тријада
(амонијак, нитрити, нитрати), минерална уља, феноли, укупни фосфати и суспендоване
материје. Део параметара одрећује се одмах по узорковању.
Од санитарно-микробиолошких параметара на свим купалиштима испитује се: број
укупних колиформних бактерија у 100 ml, број фекалних колиформних бактерија
у 100 ml, број фекалних ентерокока у 100 ml, Proteus sp. и Pseudomonas aeruginosa,
идентификација свих изолованих бактерија, број аеробних хетеротрофа и однос
олиготрофних и хетеротрофних бактерија.
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Од биолошких елемената квалитета за класификацију еколошког потенцијала на
Савском језеру и Подавалским акумулацијама испитиују се: концентрација хлорофила
а, састав фитопланктона и фитобентоса, заступљеност Cyanobacteria, индекс фосфатазне
активности и Carlson индекса трофије за провидност воде, концентрацију хлорофила а
и укупног фосфора. Такође и састав заједнице водених макробескичмењака, укупан број
таксона, заступљеност Oligochaeta-Tubificidae, сапробни индекс и индекс диверзитета.
Оцена квалитета воде Језера, купалишта Лидо и подавалских акумулација вршена
је према Уредби о граничним вредностима 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), Уредби о граничним вредностима
приоритетних и приоритетних хазардних супстанци које загађују површинске воде и
роковима за њихово достизање („Службени гласник РС”, број 35/11 и 24/14), и Уредби
о категоризацији водотока („Службени гласник РС”, бр. 5/68), Уредби о класификацији
вода („Службени гласник РС”, бр. 5/68).
2.3.2 Kвалитет воде језера на Ади Циганлији
У периоду од 2012. до 2015. године узорковано је и анализирано 367 узорака воде
Савског језера. Од овог броја само 5 (1,34%) узорака није одговарало II класи.
Са аспекта здравствено безбедне рекреације квалитет воде је у периоду од 2012.
до 2015. године одговарао како домаћој регулативи, EУ директиви за воде које се
користе за рекреацију и купање, тако и препорукама WHO. Закључно са 2015. годином
то је девета година за редом да квалитет воде на овом купалишту одговара свим
нормативима.
У посматраном периоду ни један испитивани физичко-хемијски параметар није
одступао од II класе квалитета воде.
У наредном графику приказан је санитарно-микробиолошки квалитет воде Језера у
последњих деветнаест година, период 1997-2015. године.

График 1. Проценат одступања од II класе квалитета воде према испитиваним
микробиолошким параметрима у периоду 1997-2015. година
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Битно је напоменути да су, са аспекта здравствено безбедне рекреације грађана и
заштите подземних вода, односно изворишта београдског водовода, током све четири
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 спровођења мониторинга од 2012. до 2015. године температура је имала мале
сезонске и дневне варијације. Уобичајене годишње вредности су од 20 оС до 30 оС.
Најнижа измерена температура воде Савског језера, у овом периоду, била је 19,4
о
С док је највиша била 32,0 оС и забележене су 2013. године. Температура воде, је
најчешће, довољно висока већ у првој декади јуна али се први купачи појављују увек
пре званичног почетка сезоне.
За Савко језеро, као и друге затворене акваторије, је карактеристична појава супер
сатурације кисеоником. Ово је уобичајена појава, посебно у летњим месецима, и јавља
се због веома интезивне фотосинтезе коју обављају алге и водене макрофите. Измерене
вредности сатурације кисеоником се најчешће крећу од 95% до 140%. Минимална
вредност је забележена 2015. године и била је 88,4% док је максимална вредност била
146% и забележена је 2012. године.
Повишене вредности за pH су такође нормална појава у плитким затвореним
акваторијама као што је Савско језеро. Вредности pH су у највећем броју узорака биле
од 8,5 до 8,7. Најмања измерена вредност за pH је била 8,0 и то 2012. године док је
максималана вредност овог параметра била 9,02 и измерена је 2015. године.
Концентрација суспендованих материја је током целог периода мониторинга ниска
и кретала се од <1 mg/l до 14 mg/l. Минимум и максимум су забележени током 2013.
године а максимална концентрација у осталим годинама није прелазила 7 mg/l. Овако
ниске вредности су показатељ доброг функционисања „Таложнице”.
Концентрација фосфора као једног од основних нутријената се у анализираним
узорцима кретала од 0,005 mg/l, 2013. године, до 0,2 mg/l, 2015. године, али је у великом
броју узорака била нижа од 0,035 mg/l што је веома добар резултат.
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.
Од 2012. до 2015. године Carlson-ов индекс трофије, за концентрацију хлорофила а
је имао вредности које су у свим испитаним узорцима договарале мезотрофном, за
концентрацију укупних фосфата је имао вредности које су се кретале од мезотрофног
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до хипереутрофног, док су се вредности за провидност воде кретале од мезотрофног
до еутрофног степена трофије.
Сви одређивани Carlson-ови индекси трофије указују на релативно задовољавајуће
стање. На релативно добро станје указују и ниже концентрације хлорофила а које
су према Правилнику („Службени гласник РС”, број 74/2011) константно у границама
доброг еколошког потенцијала. Када се ово узме у обзир заједно са положајем Језера
у правцу исток-југозапад, његовом јужном експозицијом, високим температурама
воде и лако доступним трофогеним солима добијамо систем који стално мора да се
контролише и на који мора да се утиче да би се успорили процеси еутрофизације.
Ово се мора узети у обзир због двонаменске функције Језера, за водоснабдевање и
рекреацију.
Укупне микробиолошке карактеристике воде Језера највећим делом зависе од броја
и понашања купача, интензитета аутопурификационих процеса и проточности Језера.
Санитарно-микробиолошки статус Језера је, у посматраном периоду, био
задовољавајући и одговарао је свим домаћим и страним прописима о води за купање.
Током купалишних сезона 2012 – 2015. година укупно је детектовано само 5 узорака
који су одступали од Директиве ЕУ за воде које се користе за рекреацију и купање али
су задовољавале норме прописане домаћом регулативом.
Присуство патогених бактерија Pseudomonas aeruginosa и Proteus sp. је веома ретко, што
је веома повољно са аспекта здравствене безбедности купача. Најмањи број узорака
у којима је детектовано присуство Pseudomonas aeruginosa је био 2015. године (1), а
максималан 2012. године (15). Proteus sp. није ни био детектован у узорцима из 2014. и
2015. године, а највећи број узорака у којима је детектовано присуство ове бактерије
је био 8 у току 2012. године.
Резултати свих микробиолошких испитивања показују да процес самопречишћавања
воде скоро у потпуности 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.
Наглашавамо да у води Језера нису идентификоване ентеропатогене бактерије,
односно узрочници инфекција које се преносе хидричним путем.
Састав заједнице фитопланктона Савског језера се у мањој мери мења током година и
углавном га чини стотинак таксона који се сврставају у 6 или 7 алгалних раздела од којих
су најзаступљенији Bacillariophyta и Chlorophyta. Треба напоменути да је присуство
представника модрозелених алги утврђено у свим узорцима. Бројност јединки овог
таксона је веома мала и не представа никакву опасност по здравље купача или сам
екосистем а релативно константан састав фитопланктонске заједнице у периоду од
2012. до 2015. године указује на стабилност у еколошким факторима који утичу на
развој фитопланктона.
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Састав заједнице фитобентоса је нешто сиромашнији него фитопланктонске и
најчешће га чини седамдесетак врста из 6 или 7 алгалних раздела од којих су поново
најзаступљенији Bacillariophyta и Chlorophyta.
За разлику од доброг еколошког потенцијала Савског језера на који упућују резултати
испитивања планктонских заједница испитивање заједница макробескичмењака
углавном даје лошије резултате са малим бројем присутних врста. Главни разлог
лошијих резултата лежи у самој намени Савског језера као јавног купалишта које је
под великим антропогеним утицајем. Антропогени утицај је присутан током већег
дела године а највећи је током пролећа, када се врше припреме приобаља и обала
за предстојећу купалишну сезону, као и током саме купалишне сезоне. Овако велики
антропогени притисак доводи до стварања заједница макробескичмењака малог
диверзитета примарно састављених од врста које карактерише већа отпорност на
негативне утицаје.
Састав макрофите у Савском језеру језеру је у посматраном периоду константан.
Углавном су заступљене субмерзне врсте из родова Myriophyllum, Ceratophyllum
и Potamogeton које доминирају у погледу бројности и покровности. Значајније су
заступљене врсте: Myriophyllum spicatum, M. verticillatum, Ceratophyllum demersum,
Potamogeton fluitans и P. crispus.
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 спорадично присутне различите 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 низа од ремедијационе вредности.
2.3.3. Kвалитет воде купалишта „Лидо”
Купалиште Лидо је једна од највећих плажа на обалама Дунава, на нашем сектору
реке. Квалитет воде доминантно зависи од хидрометеоролошких прилика и динамике
испуштања отпадних вода индустрије и других субјеката у Горњем Земуну.
Према резултатима обављених испитивања у периоду од 2012. до 2015. године,
генерално посматрано, није регистровано значајније осциловање квалитета, као и
одступање од вишегодишњег тренда лоших резултата како у физичко-хемијском, тако
и у санитарно-микробиолошком погледу. До одступања од тренда слабог квалитета
воде на овом купалишту је дошло током 2015. године. Побољшање се односило само
на санитарно-микробиолошке параметре тако да су чак 4 узорка, посматрана само
према овим параметрима, одговарала II класи квалитета.
Од 25 анализираних узорака воде купалишта „Лидо”, од 2012. до 2015 године, само
су по један узорак из 2012. и 2013. године, према свим испитаним параметрима,
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одговарали II класи квалитета површинских вода. Ово одговара односу исправних и
неисправних узорака из ранијих година, али узимајући у обзир да је нова регулатива
донела пооштравање критеријума за оцену квалитета површинских вода ови
резултати би могли да се тумаче као делимично побољшање стања у односу на
претходне године. Од 8 неисправних узорака 5 узорака је одступало према физичкохемијским и микробиолошким параметрима док су 3 узорка одступала само према
микробиолошким параметрима.
За разлику од ранијих година када су одступања у параметрима кисеоничкног режима
била релативно честа, у периоду од 2012. до 2015. године скоро да није долазило до
њиховог одступања од прописане класе.
Концентрација суспендованих материја највише зависи од ситуације у узводним
деловима Дунава, а мањим делом од састава и количине отпадних вода које се изливају
у узводне делове ове реке и у посматраном периоду најчешће одговара II класи.
Сви кисеонички параметри показују да су потрошња и продукција кисеоника добро
уравнотежени, односно да кисеонички режим није био поремећен. Одступања
концентрације кисеоника у посматраном периоду од II класе квалитета су спорадична
и мала а одговарају III класи квалитета.
Концентрације једињења која припадају азотној тријади (амонијак, нитрити, нитрати)
је током посматраног периода 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 и водостаја Дунава. Не треба занемарити ни
повремено велики утицај реке Тисе, посебно након обилних падавина у Карпатима и
спирања нечистоћа са обала.
Бројност укупних колиформних бактерија се кретала од 16 до >24.000 и у свим узорцима
из 2013. године као и већни узорака из 2015. године одговарала је II класи квалитета
воде што је побољшање у односу на раније године. Овакво добри резултати су још
значајнији када се узме у обзир положај ове плаже у односну на изворе загађења.
Присуство фекалних колиформа регистровано је у свим узорцима од 2012. до 2015.
године. MPN се кретао од 88 до >24.000 cfu/100 ml. Треба напоменути да су сви
узорци из 2015. године као и половина узорака из 2013. године, према бројности ових
бактерија, одговарали II класи квалитета.
Присуство Streptococcus “D”, у анализираном периоду, је забележено у скоро свим
испитаним узорцима али су нађене бројности ових бактерија мале. Најбоља ситуација
у односу на присуство Streptococcus “D” била је 2012. године, када у чак 5 узорака
није утврђено присуство Streptococcus “D”. Иако су цревне ентерококе присутне у
скоро свим испитаним узорцима у периоду од 2012. до 2015. године, мале бројности у
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испитаним узорцима задовољавају како нашу легислативу, тако и Уредбу ЕУ о квалитету
воде за купање и рекреацију(2006/7 ЕС).
При коначној идентификацији бактерија стално се детектују и бактерије индикатори
свежег и старог фекалног загађења, са доминацијом свежег загађења. Најзаступљеније
су E.coli и Enterobacter.
Због повећаног МПН често постоји ризик по здравље купача од појаве инфекција
видљивих слузокожа, посебно деце, уколико се не истуширају при изласку из воде.
Бактеријске врсте Pseudomonas aeruginosa и Proteus sp. се у периоду од 2012. до 2015.
године спорадично јављају а најбоља ситуација са аспекта беѕбедности купача у односу
на њихово присуство је била 2012. године, када њихово присуство није детектовано
ни у једном узорку.
На основу анализираних узорака у периоду 2012 – 2015. година може се закључити
да је микробиолошки квалитет воде током купалишних сезона значајно варирао.
Имамо 2012. годину у којој ни један узорак није одговарао нормама за безбедно
купање и рекреацију грађана, за разлику од 2015. године у којој сви испитани узорци
задовољавају како норме из домаће легислативе тако и препоруке WHO и директиве
ЕУ за воде за купање и рекреацију. Због ових варирања у квалитету, као и присутних
извора загађења који се налазе у близини овог купалишта, битна је редовна контрола
која се спроводи у циљу заштите здравља купача.
2.3.4. Квалитет воде подавалских акумулација
Контрола квалитета воде акумулације „Паригуз” у периоду од 2012. до 2015. године
извршена је у 20 узорака. Резултати теренских и лабораторијских испитивања показују
да су сви узорци оступали од II класе бонитета. Према појединим физичко-хемијским
и микробиолошким параметрима одступало је 14 (70%) узорака, према појединим
физичко-хемијским параметрима одступало је 6 (30%) узорака, а није забележен ни
један узорак код којег одступају само микробилошки параметри.
Генерално, квалитет воде акумулације Паригуз, током посматраног четворогодишњег
периода, није одговарао прописаној II класи квалитета. До одступања је дошло 2013.
и 2015. године када су анализирани узорци према испитаним микробиолошким
параметрима задовољавали норме домаће регулативе за воде за купање и рекреацију.
У периоду од 2012. године до 2015. године испитивани физичко-хемијски параметри
који најчешће одступају од II класе квалитета површинских вода су биохемијска
потрошња кисеоника (БПК5) о концентрације укупног фосфора, укупног органског
угљеника (TOC) амонијум јона и укупног азота.
Концентрација хлорофила а је, у посматраном периоду, варирала од 21,1 µg/l до 121,28
µg/l и најчешће је имала високе вредности које указују на висок степен еутрофије у
овој акумулацији што је неповољно са аспекта њеног одржавања и експлоатације. У
2013. години су забележене нешто ниже концентрације овог параметра али је наредних
година опет дошло до погоршања стања.
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Присуство цревних ентерокока је забележено у скоро свим испитаним узорцима што
је знак лошег стања ове акумулације, али су нађене вредности ниске и задовољавају
све законске норме које се односе на воду за купање и рекреаију грађана.
Код санитарно-микробиолошког статуса ове акумулације током посматраног периода
детектовано је побољшање квалитета у два наврата, 2013. године када је половина
испитаних узорака испуњавала норме за рекреацију грађана и 2015. године када су сви
узорци задовољавали наведене норме. Овакви резултати су охрабрујући узимајући у
обзир резултате ранијих мониторинга али изражавамо сумњу да ће побољшање бити
дуготрајног карактера јер ништа није урађено на заштити слива ове акумулације од
загађења.
Контрола квалитета воде акумулације „Бела река” у периоду од 2012. до 2015. године
извршена је у 20 узорака. Резултати теренских и лабораторијских испитивања показују
да су сви узорци оступали од II класе бонитета. Према појединим физичко-хемијским
и микробиолошким параметрима одступало је 8 (40%) узорака, према појединим
физичко-хемијским параметрима одступало је 12 (60%) узорака, а није забележен ни
један узорак код којег одступају само микробилошки параметри.
Генерално, квалитет воде акумулације Бела река, током посматраног четворогодишњег
периода, није одговарао прописаној II класи квалитета.
У периоду од 2012. године до 2015. године испитивани физичко-хемијски параметри
који најчешће одступају од II класе квалитета површинских вода су биохемијска
потрошња кисеоника (БПК5), концентрације укупног фосфора, укупног органског
угљеника (TOC), раствореног кисеоника, амонијум јона и укупног азота.
Концентрација хлорофила а је, у посматраном периоду, варирала од 3,1 µg/l до
30,52 µg/l. Ове вредности су значајно боље него вредности које су детектоване на
акумулацији Паригуз али су и даље високе и указују на виши степен тројфије који
влада у овом језеру. Ситуација на овој акумулаицји није алармантна као н акумулацији
Паригуз али је потребно вршити константну контролу да би се на време реаговало у
случају погоршања стања.
Током посматраног периода је дошло до побољшања санитарно-микробиолошког
статуса ове акумулације. Сви испитани узорци из 2013. године као и половина испитаних
узорака из 2012. и 2015. године је према испитаним параметрима задовољавала
законске норме за купање и рекреацију грађана. Када се изврши поређење са ранијим
годинама ово побољшање је охрабрујуће.
Контрола квалитета воде акумулације „Дубоки поток” у периоду од 2012. до 2015.
године извршена је у 20 узорака. Резултати теренских и лабораторијских испитивања
показују да је само један узорак, из 2015. године, одговарао II класи квалитета. Према
појединим физичко-хемијским и микробиолошким параметрима одступало је 10 (50%)
узорака, према појединим физичко-хемијским параметрима одступало је 9 (45%)
узорака, а није забележен ни један узорак код којег одступају само микробилошки
параметри.
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Генерално, квалитет воде акумулације Дубоки поток, током посматраног
четворогодишњег периода, није одговарао прописаној II класи квалитета, али је за
разлику од акумулација Паригуз и Бела река ситуација нешто боља. До одступања
је дошло 2013. и 2015. године када су анализирани узорци према испитаним
микробиолошким параметрима задовољавали норме домаће регулативе за воде
за купање и рекреацију, а 2015. године је један од испитаних узорака према свим
испитаним параметрима задовољавао норме за II класу квалитета.
У периоду од 2012. године до 2015. године испитивани физичко-хемијски параметри
који најчешће одступају од II класе квалитета површинских вода су биохемијска
потрошња кисеоника (БПК5) и концентрација укупног органског угљеника (TOC).
Концентрација хлорофила а је, у посматраном периоду, варирала од 3,1 µg/l до 24,6 µg/l.
Ове вредности су значајно боље него вредности које су детектоване на акумулацији
Паригуз али су и даље високе и указују на виши степен тројфије који влада у овом
језеру. Ситуација на овој акумулаицји није алармантна као на акумулацији Паригуз
али је потребно вршити константну контролу да би се на време реаговало у случају
погоршања стања.
Током периода од 2012. године до 2015. године у погледу санитарно-микробиолошког
статуса ове акумулације дошло је до побољшања. Највећи број испитаних узорака,
према испитаним санитарно-микробиолошким параметрима, у овом периоду одговара
нормама за купање и рекреацију грађана што је значајан напредак у однсу на раније
године.
У седименту све три акумулације концентрације тешких и токсичних метала, са
изузетком никла, су у границама МДК. Присуство органских загађивача најчешће није
детектовано у испитаним узорцима а до одступања је дошло само током 2013. године
када је на акумулацији Бела река детектовано присуство PAH-ова.
2.3.5. Закључне констатације
На основу резултата свих обављених испитивања о квалитету воде Језера и таложнице
на Ади Циганлији, купалишта „Лидо” и подавалских акумулација „Паригуз”, „Бела река”
и „Дубоки поток” у периоду 2012 – 2015. година, може се констатовати следеће:
1)

Ада Циганлија
–– Тренд доброг квалитета воде Језера је присутан током све четири посматране
године.
–– Санитарно-микробиолошки статус Језера био је током целе купалишне
сезоне задовољавајући и одговарао је свим домаћим и страним прописима
о води за купање.
–– Процес самопречишћавања воде, контролисана проточност и пасивна
аерација успешно су одржавале стабилну равнотежу акватичног система, са
санитарног аспекта.
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–– Треба истаћи да су 2013. и 2015. година са санитарно-микробиолошког
аспекта биле изузетно добре јер ни један испитани узорак није одступао од
прописаних норми за воду намењеној рекреацији грађана што је најбољи
резултат у дугом низу година.
–– Цревне ентерококе (Streptococcus “D”) су присутне у малом броју узорака што
уз мале бројности бактерија представља јако добар резултат.
–– Присуство Pseudomonas aeruginosa и Proteus sp. у испитаним узорцима је
веома ретко заступљено, а најлошија сезона по броју узорака у којима је
детектовано присуство ових бактерија је 2012.
–– Присуство ентеропатогених микроорганизама, односно бактерија изазивача
оболења која се могу пренети хидричним путем до сада није регистровано
у води Језера.
–– Резултати испитивања заједница фитопланктона и фитобентоса углавном
указују на добар еколошки статус Савског језера.
–– На основу вредности Carlson-ових индекса за концентрацију хлорофила а,
провидност воде и садржај укупног фосфора, можемо рећи да је ситуација
на Језеру од 2012. до 2015. године била задовољавајућа.
–– Уклањање макрофита се сваке сезоне обављало интезивно пре почетка
сезоне док је динамика током купалишне сезоне зависила од тренутног стања.
–– Редукција броја колиформних бактерија, као и садржаја суспендованих
материја и трофогених соли успешно је обављана у таложници.
–– У седименту Језера су присутне поједине опасне материје, али је њихов
садржај нижи од МДК, изузев за никл чија је концетрација виша од МДК али
нижа од ремедијационих вредности.
–– Констатно велики број купача у летњој сезони, који премашује еколошки
капацитет Језера, односно способност самопречишћавања и стално увођење
нових услужних, рекративних и других садржаја ради обогаћивања понуде,
представљају потенцијалну опасност за квалитет воде Савског језера.
2)

Лидо
–– У периоду од 2012. до 2015. године је дошло до побољшања у санитарномикробиолошком квалитету воде на овом купалишту, у односу на резултате
из предходног периода, али су промене квалитета воде и даље честе, а самим
тим и потенцијални ризик по здравље купача.
–– У периоду од 2012. до 2015. године повећан титар фекалних колиформа се, у
односу на раније године, ређе детектује.

3)

Подавалске акумулације
–– Резултати теренских и лабораторијских испитивања спроведених од 2012.
до 2015. године показују да су сви узорци воде подавалских акумулација
одступали од II класе квалитета. Изузетак је само један узорак из 2015. године
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са акумулације Дубоки поток у коме су сви испитани параметри одговарали
II класи.
–– У посматраном периоду, у односу на претходни, повећава се број узорака који
према испитаним санитарно-микробиолошким параметрима задовољавају
норме за купање и рекреацију грађана.
–– Састав и структура планктонских заједница, бројност планктонских
популација и појава воденог цвета, указује да су све три акумулације
захваћене мање или више интензивним процесима еутрофизације.
–– Постепено погоршање трофичног статуса, односно убрзавање старења и
забаривања све три акумулације, може имати озбиљне импликације на
квалитет воде и могућност даљег вишенаменског коришћења.
–– У седименту све три акумулације концентрације тешких и токсичних метала,
са изузетком никла, су у границама МДК.
–– Присуство органских загађивача најчешће није детектовано у испитаним
узорцима а до одступања је дошло само током 2013. године, када је на
акумулацији Бела река детектовано присуство PAH-ова.
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2.4. КВАЛИТЕТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ ИЗ БЕОГРАДСКОГ ВОДОВОДА

Градски завод за јавно здравље Београд већ неколико деценија 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 (Сл.лист СРЈ, бр. 42/98). Поред јавно здравствене контроле,
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, интерну контролу спроводи и Служба санитарне контроле воде
београдског водовода, која узима приближно исти број узорака као и Градски завод
за јавно здравље. Четврти степен контроле је надзор који врши санитарна инспекција
Министарства здравља, ненајављено, неколико пута годишње.

Физичко-хемијска
испитивања

Резултати свих обављених физичко-хемијских анализа узорака воде
за пиће из система БВС-а у периоду 2011-2015. година, укључујући и
водовод у Винчи, показују да је од 34.860 узорака, 360 (1,0%) одступало
од норми предвиђених Правилником у погледу физичко-хемијских
особина.
У узорцима воде за пиће најчешће одступање од прописаних норми је
регистровано у погледу мутноће и садржаја гвожђа, што није значајно
са аспекта здравља.
Резултати бактериолошких анализа узорака воде за пиће из система
београдског водовода, укључујући и водовод у Винчи, показују да је од
укупно 34.860 узорака, 893 (2.6%) одступало од Правилника у погледу
бактериолошких особина.

Бактериолошка
испитивања

Контрола
радио
активности

Наведена одступања су у оквиру просека који се евидентира дуги
низ година, а најчешћи узрок неисправности је повећан укупан
број бактерија у 1 ml воде, што нема висок здравствени значај, већ
представља индикатор стања, важан за процену квалитета и интегритета
дистрибутивног система. Наведени параметар се различито нормира
или се не нормира у другим регулативама у свету, за разлику од нашег
прописа, који је лимит за овај параметар прописао изузетно строго.
Према томе, уколико би се извршило усаглашавање норми, тада би
и оцена бактериолошког квалитета била знатно другачија, односно
одступања би била мања. Битно је истаћи да у води из београдског
водоводног система никада није регистровано присуство патогених
микроорганизама.
У периоду 2011-2015. година испитано је укупно 100 узорака 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.
У систем београдског водовода је од од фебруара 1993. године укључен и водовод у
Винчи. Овај водовод снабдева водом за пице око 15.000 становника насеља Винча и
Лештане. Узорци воде за пиће из овог водовода се узимају на црпној станици (два пута
недељно) и са четири тачке из дистрибутивне мреже (једном недељно).
У узетим узорцима воде за пиће прати се физичко-хемијски, бактериолошки и биолошки
квалитет воде као и степен радиоактивности. Ова последња врста испитивања је у
периоду 2011-2015. година два пута годишње обављана у Институту за медицину
рада „Др Драгомир Карајовић”, односно 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 загадјивача и њихових нус продуката 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.
Примена осетљивих техника гасне, течне хроматографије и индуковане купловане
плазме нам омогућава да откријемо присуство више стотина органских и неорганских
полутаната.
Ова лабораторија је акредитована по стандарду SRPS ISO 17025, овлашћена је од
стране ресорног министарства и учесник је великог броја домаћих и међународних
међулабораторијских испитивања.
Резултати лабораторијских испитивања узорака воде за пиће из 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 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 2015. години
износила је 188.896.332 m3, у просеку 5.990 l/s.
Od ukupne količine proizvedene vode 48,89% (2.928 l/s) према пореклу припада
подземној води, а 51,11% (3.062 l/s) речној води.
Максимална производња забележена је 18. јула 2015. године и износила је 6.831 l/s
односно 590.239 m3 на дан.
У току 2015. године просечна производња воде за пиће на инсталацијама је износила:
Баново брдо 1.437 l/s, Беле воде 492 l/s, Бежанија 1.292 l/s, Макиш 2.720l/s и Винча 49
l/s. На основу овога удео производних погона у укупној произведеној количини воде
је износио: Баново брдо 23,99%, Беле воде 8,22%, Бежанија 21,57%, Макиш са највећим
уделом од 45,41% и најмањи удео има Винча од 0,82%.
2.4.1. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ
У периоду 2011–2015. године, у Лабораторији за хуману екологију и екотоксикологију
Градског завода за јавно здравље, анализирано је укупно 34.860 узорака воде за
пиће из београдског водоводног система. Физичко-хемијско испитивање у обиму
Основне (А) анализе је обављено у 32.440 узорака воде, 1788 узорака је испитано
у обиму Периодичне (Б) анализе и 631 узорак у обиму „Велике” анализе. Праћење
микробиолошке исправности је спроведено кроз анализу 34.860 узорака воде, а у
1823 узорка испитивани су биолошки параметри.
У следећој табели је приказан број испитаних узорака воде по врстама прегледа и
месту узорковања.
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Табела 1. Укупан број испитаних узорака по месту
узорковањаи врсти прегледа из БВС-а у периоду 2011-2015. година

Места узорковања

Ук.бр.узор.за физ.хем.
испитивања

основни А

периодични
Б

велики В

Бр.узо. за бактер.
испити.

Бр.узо. за биолошко
испити.

Бр.узор. за радиолошко
испити.

Број узорака
према Програму
физичко-хемијског
испитивања

Инсталације

7293

6844

235

214

7293

241

40

Резервоари

3549

2712

837

0

3549

838

0

Вод.мрежа

22313

21411

601

297

22313

602

48

Винча-црп.
станица

747

627

58

61

747

78

10

Винча-вод.
мрежа

958

846

57

60

958

64

2

34860

32440

1788

631

34860

1823

100

Укупно

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 34.860 узорака, 360 (1.03%) 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 у периоду 2011-2015. година

Место
узорковања

Укупан бр. испит.
узор.

Инсталације

Физичко-хемијски неисправно
број узорака

%

7293

1

0.01

Резервоари

3549

32

0.90

Вод.мрежа

22313

277

1.24

Винча
Црпна станица

747

11

1.47

Винча
Вод.мрежа

958

39

4.07

34860

360

1.03

УКУПНО
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У узорцима воде за пиће, једино одступање од прописаних норми погледу физичкохемијских особина је регистровано у погледу мутноће и садржаја гвожђа.
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
(МДК). Са здравственог аспекта је повољно и то што су концентрације споредних
продуката дезинфекције биле значајно испод прописаних лимита (пет пута мање
од МДК). 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 у узорцима воде са инсталација БВС-а.

Беле
Воде

ПАРАМЕТРИ
Алуминијум
(mg/l)
МДК 0.2
Арсен
(mg/l)
МДК 0.01
Бакар
(mg/l)
МДК 2.0
Калцијум
(mg/l)
МДК 200.0

Макиш

Бежанија

Ц.С
Топчидер*

Винча

ср. вред.

0.027

0.077

<0.003

0.034

0.059

маx.

0.079

0.139

0.003

0.067

0.189

мин.

0.007

<0.003

<0.003

0.014

0.022

ср. вред.

0.001

<0.001

0.004

0.002

<0.01

маx.

0.001

0.001

0.006

0.006

<0.01

мин

<0.001

<0.001

<0.001

<0.001

<0.01

ср. вред.

0.030

0.009

<0.002

0.006

0.299

маx.

0.050

0.019

0.002

0.022

0.543

мин

0.010

0.005

<0.002

0.002

0.005

ср. вред.

80.4

62.8

79.8

68.4

59.7

маx.

93.0

72.0

84.1

71.4

69.7

мин

68.8

56.3

77.1

65.2

50.7
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Калијум
(mg/l)
МДК 12.0
Магнезијум
(mg/l)
МДК 50.0
Натријум
(mg/l)
МДК 150.0
Сулфати
(mg/l)
МДК 250
Ортофосфати
(mg/l)
МДК 0.15
Флуориди
(mg/l)
МДК 1.2
Бикарбонати
(mg/l)
Укупна
тврдоћа
(°dH)
*

ср. вред.

1.24

1.24

1.89

1.36

1.98

маx.

1.44

1.52

2.00

1.48

2.62

мин

0.91

0.88

1.73

1.15

1.36

ср. вред.

20.4

9.9

26.5

14.6

11.3

маx.

25.7

12.8

28.0

16.3

13.8

мин

14.1

8.2

25.2

13.1

9.0

ср. вред.

11.2

7.2

17.5

9.4

10.1

маx.

14.1

12.5

18.8

11.1

13.1

мин

7.9

4.2

16.5

7.8

7.3

ср. вред.

63.1

37.9

32.9

30.5

48.3

маx.

81.1

50.8

36.6

36.3

55.7

мин

39.5

29.4

29.8

26.4

39.8

ср. вред.

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

маx.

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

мин

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

<0.02

ср. вред.

0.10

0.07

0.19

0.13

0.09

маx.

0.17

0.19

0.23

0.16

0.15

мин

<0.05

<0.05

0.14

0.08

0.05

ср. вред.

265.1

184.8

331.8

241.0

171.1

маx.

336.7

223.3

344.0

253.8

211.1

мин

214.1

159.8

322.1

227.2

147.9

ср. вред.

16.0

11.1

17.4

12.9

10.9

маx.

19.0

12.7

18.1

13.7

13.0

мин

12.9

10.0

16.7

12.2

9.8

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

Са техничког аспекта примене воде је значајно истаћи вредности за укупну тврдоћу
воде које су ниже у делу система на десној обали Саве, тј. у старом делу Београда и
износе 9,8-19.0 °dH, укључујући Винчу, док је тврдоћа воде на инсталацији „Бежанија“,
тј. на Новом Београду, већа и износи 16.7-18.1 °dH.
Такође је у води за пиће са Бежаније нешто већа концентрација калцијума, магнезијума,
бикарбоната, али и калијума, натријума и арсена у односу на остале инсталације. Из
овога се види да квалитет воде из изворишта у алувиону на левој обали Саве има
незнатно другачије карактеристике у односу на изворишта у алувиону на десној обали
Саве.
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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.
Укупно одступање од прописаних норми Правилника у погледу физичко-хемијских
особина се у посматраном петогодишњем периоду 2011-2015. год. кретало од 0,6%
до 1,7%, што одговара интервалу одступања регистрованом током претходног
десетогодишњег периода 2001- 2010. год. (1,0% до 1,7%).
2.4.1.2. Резултати микробиолошких анализа
Резултати бактериолошких анализа
Резултати бактериолошких анализа узорака воде за пиће из система београдског
водовода показују да је од укупно 34.860 узорака, 893 (2.6 %) одступало од Правилника
у бактериолошком погледу.
Табела 4. Укупан број и проценат одступања у бактериолошком погледу
у узорцима воде за пиће из БВС-а у периоду 2011-2015. године

Место
узорковања

Укупан бр.
Испит. узор.

Инсталације

Бактериолошки неисправно
број узорака

%

7293

31

0,43

Резервоари

3549

40

1,13

Вод.мрежа

22313

755

3,38

Винча
Црпна станица

747

4

0,54

Винча
водоводна мрежа

958

63

6,58

34860

893

2,56

УКУПНО

Најчешће одступање које се региструје је повећан укупан број аеробних мезофилних
бактерија у 1 ml воде, што само по себи нема значаја, с обзиром да такав налаз није
праћен присуством неког од других бактериолошких индикатора.
У великом броју случајева је у питању континуирана бактериолошка неисправност
на истим точећим местима, као последица лоше изведене и/или лоше одржаване
терцијарне дистрибутивне мреже (унутрашња водоводна мрежа објеката), старих
и лоших славина или слабо одржаваних индивидуалних система за загревање
воде. Посебан проблем су „дивљи” прикључци који су накнадно легализовани без
унапређења техничких карактеристика, као и још увек присутно неовлашћено и
непрописно прикључивање индивидуалних бунара са неисправном водом на градску
мрежу у ободним градским насељима, чиме грађани, али и нека предузећа, постижу
двојно снабдевање водом за пиће.
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С друге стране, мора се узети у обзир да је норма за параметар који највише учествује
у процентуалној неисправности, а то је укупан број бактерија у 1 ml воде (37˚C), а која
износи максимално 10 бактерија у 1 ml воде, престрога. У већини страних регулатива
овај параметар се убраја у индикаторске параметре, па или није нормиран, или је
норма значајно виша. Према томе, уколико би се извршило усаглашавање домаћег
прописа са страним нормама, проценат одступања би био значајно нижи.
Укупно одступање од прописаних норми Правилника у бактериолошком погледу
се у периоду од 2001-2010. год. кретало од 4,0% - 9.4%., па се одступање од 2,3% до
4,4% у посматраном петогодишњем периоду 2011-2015. године може сматрати за
значајно побољшање у односу на претходни период и указује на позитивне резултате
активности на решавању неких од напред наведених проблема.
Резултати биолошких анализа
У периоду 2011-2015. година анализирано је укупно 1823 узорка воде за пиће и то:
241 узорак са инсталација, 838 из резервоара, 602 из водоводне мреже, 78 из црпне
станице „Винча” и 64 из водоводне мреже у Винчи.
Квалитативни састав биоиндикатора је такав да су доминантне форме из групе
бактериофлоре гвожђа и мангана и сумпоровите бактерије. Поред њих, повремено
су присутне и алге из групе Bacillariophyta, Chlorophyta i Cyanophyta у малом броју,
који није довео до промене сензорних својстава воде. Најчешћа места на којима се
ови биолошки индикатори евидентирају су слепи крајеви дистрибутивне мреже и
делови интерне мреже објекта са недовољним протоком воде. Највећи број узорака
са биолошким налазом је регистрован у летњем периоду, што је и очекивано обзиром
на температуру воде површинских водозахвата у том периоду године.
Резултати паразитолошких анализа
У периоду 2011-2015. година паразитолошки је анализирано укупно 1823 узорка
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” и обухвата мерење
укупне α i активности.
Резултати испитивања свих 100 узорака воде (40 узорка са инсталација, 50 из водоводне
мреже и 10 из црпне станице „Винча”) су показали да је укупна алфа активност <0,1
Bq/l, а укупна бета активност <1 Bq/l.
На основу добијених резултата радиолошке анализе утврдјено је да су сви испитани
узорци воде исправни у погледу радиолошких особина и у оквиру норми предвиђених
Правилником.
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2.4.2. ЗАКЉУЧНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ
Сагледавањем резултата испитивања воде београдског водоводног система у периоду
2011-2015. година, као и на основу изнетих чињеница, може се констатовати следеће:
•

Квалитет воде из београдског водоводног система у физичко-хемијском
погледу је одговарао прописаним нормама Правилника, уз најчешћа и
незнатна повећања мутноће и концентрације гвожђа, што није од значаја
по здравље корисника, а последица је тзв. хидрауличних удара након
престанка и поновног успостављања водоснабдевања при постојећем стању
дистрибутивне мреже.

•

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

•

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

•

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

•

Сва досадашња научна сазнања и садашњи степен примењене технике и
метода испитивања, који је исти као у развијеним земљама, нам омогућавају
да на бази свих спроведених лабораторијских испитивања током периода
2011-2015. година, воду из београдског водовода оценимо као здравствено
безбедну за људску потрошњу. Наравно, неопходан је континуиран надзор
и рад на побољшању стања читавог система водоснабдевања, а посебно
дистрибутивне мреже, у чему би најважнији сегмент био постепено смањење
броја индивидуалних, недозвољених и/или нестручних интервенција на
прикључцима и унутрашњим инсталцијама. То подразумева организовану
едукацију кадра који се бави овим пословима, али и законске и организационе
промене у тој области комуналних послова.
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2.5. КВАЛИТЕТ ПОДЗЕМНИХ ВОДА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

ОПШТА ОЦЕНА

Физичко-хемијски
квалитет

Контрола квалитета подземних вода са јавних чесми у периоду
од 2010. до 2015. године је показала да велики број јавних чесама
нема хигијенски исправну воду за пиће.
Од 1321 лабораторијски испитаних узорака подземне воде са
јавних чесми 411 (31,1%) узорака 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 чесама утврђено је и присуство тешких метала.
Од 1321 лабораторијски испитаних узорака изворске воде
са јавних чесми 692 (52,4%) узорака било је бактериолошки
неисправно.

Микробиолошки
квалитет

Биолошки
квалитет

Најчешћи разлог микробиолошке неисправности подземне
воде са јавних чесми је било присуство повећаног броја укупних
аеробних мезофилних бактерија, укупних колиформних
бактерија, као и колиформних бактерија фекалног порекла
(E.colli и др.) и нешто ређе Streptococcus grupe "D".
Биолошки квалитет изворске воде на већини јавних чесми
био је задовољавајући, али је у узорцима воде са одређеног
броја објеката регистровано присуство биолошких индикатора
загађења или повећан број гљива

Градски завод за јавно здравље Београд прати квалитет изворске воде са јавних чесми
кроз програм контроле квалитета подземних вода на територији Београда у сарадњи
са Секретаријатом за заштиту животне средине. Програм се спроводи у циљу праћења
индикатора стања животне средине, а уједно и у циљу заштите здравља становништва
и праћења квалитета подземних вода са изворишта која се могу користити као
алтернативни извори водоснабдевања. Током периода праћења (2010-2015. година)
контролисано је укупно 33 објекта, а у оквиру једногодишњег програма обухваћено
је 30 објеката јавних чесми (15 јавних чесми лоцираних у градској зони, и 15 јавних
чесми лоцираних у приградској зони). У периоду 2010-2013. година сваког месеца
је испитивана вода са градских чесми и то у обиму основне физичко-хемијске и
бактериолошке анализе, док је у периоду од 1. марта до 30. октобра вршена контрола
квалитета изворске воде са јавних чесми у приградској зони. Један пут годишње
вода са свих јавних чесми је испитивана у обиму периодичне, физичко-хемијске,
бактериолошке и биолошке анализе.
У 2014. години Програм контроле квалитета изворске воде са јавних чесми на
територији Београда није био реализован, док је у 2015. години Програм реализован
током неколико месеци.
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У циљу што квалитетније процене хигијенске исправности и процене ризика
коришћења воде за пиће са јавних чесми, Завод је, у оквиру обима дефинисаног
Програмом, поред основних параметара, вршио анализу и других по здравље опасних
и штетних материја у води и то:
–– пестицида у подземној води са јавних чесми које се налазе окружене
пољопривредним земљиштем које се интензивно обрађује;
–– тешких метала у подземној води са јавних чесми лоцираних поред
саобраћајница и близу индустријских комплекса;
–– органских једињења (трихалометана, ароматичних угљоводоника,
хлорованих алкана, етена и бензена).
Такође, на свим чесмама је извршено и испитивање биолошког квалитета воде.
Након обраде резултата спроведеног лабораторијског испитивања квалитета изворске
воде са јавних чесми на територији Београда током периода од 2010-2015. године,
можемо запазити значајно већи број микробиолошки неисправних узорака у односу
на забележени број неисправних физичко-хемијских узорака. Наведена разлика је
стабилна у функцији времена.
Разлоге оваквог стања микробиолошког квалитета подземних 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).
РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА ПО ГОДИНАМА
Резултати испитивања 300 узорака воде са јавних чесми у 2010. години (Табела 1.),
показали су да је 104 (34,7%) узорака било физичко-хемијски неисправно. Најчешћи
разлог физичко-хемијске неисправности воде је повећање концентрације нитрата,
хлорида и вредности електропроводљивости. Исте године 175 (58,3%) узорака је
било бактериолошки неисправно. Најчешћи разлог микробиолошке неисправности
изворске воде је било присуство колиформних бактерија фекалног порекла (E.colli и др.)
и повећање броја укупних колиформних бактерија, а нешто ређе Streptococcus grupe “D”.
Табела 1. Преглед резултата испитивања током 2010. године

Обим
испитивања 2010.

Број
узорака

Неисправно
бактериолошки

Неисправно
физичко-хемијски

ОСНОВНА
АНАЛИЗА

279

163 (58,4%)

95 (34,1%)

ПЕРИОДИЧНА
АНАЛИЗА

21

12 (57,1%)

9 (42,8%)

УКУПНО

300

175 (58,3%)

104 (34,7%)

146
zastita zivotne sredine prelom.indd 146

26.10.2016 10:31:29

2. ВОДА

У 2011. години, од 302 лабораторијски испитана узорка воде са јавних чесми (Табела 2),
82 (27,2%) је било физичко-хемијски неисправно. Најчешћи разлог физичко-хемијске
неисправности воде је повећање концентрације нитрата, хлорида и вредности
електропроводљивости. Током исте године 143 (47,4%) узорка је било бактериолошки
неисправно. Најчешћи разлог микробиолошке неисправности изворске воде је било
присуство колиформних бактерија фекалног порекла (E.colli и др.) и повећање броја
укупних колиформних бактерија, а нешто ређе Streptococcus grupe “D”.
Табела 2. Преглед резултата испитивања током 2011.године

Обим
испитивања 2011.

Број
узорака

Неисправно
бактериолошки

Неисправно
физичко-хемијски

ОСНОВНА
АНАЛИЗА

278

126 (45,3%)

72 (25,9%)

ПЕРИОДИЧНА
АНАЛИЗА

24

17 (70,3%)

10 (41,7%)

УКУПНО

302

143 (47,4%)

82 (27,2%)

Током 2012. године, од 300 лабораторијски испитаних узорака воде са јавних чесми
(Табела 3.) 82 (27,3%) је било физичко-хемијски неисправно, а најчешћи разлог физичко-хемијске неисправности воде је повећање концентрације нитрата, хлорида и вредности
електропроводљивости. Такође, 143 (47,6%) узорка је било бактериолошки неисправно.
Најчешћи разлог микробиолошке неисправности изворске воде је било присуство
колиформних бактерија фекалног порекла (E.colli и др.) и повећање броја укупних
колиформних бактерија, а нешто ређе Streptococcus grupe “D”.
Табела 3. Преглед резултата испитивања током 2012.године

Обим
испитивања 2012.

Број
узорака

Неисправно
бактериолошки

Неисправно
физичко-хемијски

ОСНОВНА
АНАЛИЗА

270

126 (46,6%)

72 (26,6%)

ПЕРИОДИЧНА
АНАЛИЗА

30

17 (56,6%)

10 (33,3%)

УКУПНО

300

143 (47,6%)

82 (27,3%)

У 2013. години, од 299 лабораторијски испитаних узорака воде са јавних чесми
(Табела 4.) 108 (36,1%) је било физичко-хемијски неисправно, а најчешћи разлог
физичко-хемијске неисправности воде је повећање степена мутноће, концентрације
нитрата, амонијака и вредности електропроводљивости. У узорцима са одређених
јавних чесми утврђено је присуство тешких метала. Исте године 158 (52,8%) узорака
је било бактериолошки неисправно. Најчешћи разлог микробиолошке неисправности
изворске воде је било присуство укупних колиформних бактерија, као и колиформних
бактерија фекалног порекла (E.colli и др.) и нешто ређе Streptococcus grupe “D”.
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Табела 4. Преглед резултата испитивања током 2013.године

Обим
испитивања 2013.

Број
узорака

Неисправно
бактериолошки

Неисправно
физичко-хемијски

ОСНОВНА
АНАЛИЗА

269

142 (52,8%)

99 (36,8%)

ПЕРИОДИЧНА
АНАЛИЗА

30

16 (53,3%)

9 (30,0%)

УКУПНО

299

158 (52,8%)

108 (36,1%)

Током 2014. године није реализован Програм контроле квалитета подземних вода са
јавних чесми.
У табели 5, се налази преглед резултата испитивања за 2015. годину са подацима који
су детаљније објашњени даље у тексту.
Табела 5. Преглед резултата испитивања током 2015.године

Обим
испитивања 2015.

Број
узорака

Неисправно
бактериолошки

Неисправно
физичко-хемијски

ОСНОВНА
АНАЛИЗА

90

68 (75,6%)

41 (45,6%)

ПЕРИОДИЧНА
АНАЛИЗА

30

13 (43,3%)

11 (36,7%)

120

81 (67,5%)

52 (43,3%)

УКУПНО

Табела 6. Збирни преглед резултата испитивања за период 2010-2015. година

2010.

2011.

2012.

2013.

2015.

Период*
20102015.

основна
анализа

58,4

45,3

46,7

52,8

75,6

52,7

периодична
анализа

57,1

70,8

56,7

53,3

43,3

55,6

Укупно

58,3

47,4

47,7

52,8

67,5

53,0

основна
анализа

34,1

25,9

26,7

36,8

45,6

32,0

периодична
анализа

42,9

41,7

33,3

30,0

36,7

36,3

Укупно

34,7

27,2

27,3

36,1

43,3

32,4

година

бактериолошка
неисправност
у процентима

физичкохемијска
неисправност
у процентима
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•

Година 2014. није обухваћена, јер те године није спроведен Програм контоле
квалитета подземних вода

Графикон 1. Графички приказ удела (%) узорака са бактериолошком или физичко-хемијском
неисправношћу

Табела 7. Списак објеката и резултати лабораторијског испитивања хигијенске исправности
изворске воде са јавних чесми у периоду 2010-2015. година

Назив објекта

укупан
број
узорака

неисправно
бактериолошки

неисправно
физичкохемијски

број

%

број

%

1. Хајдучка чесма

83

24

28.9

0

0.0

2. Миљаковачки извор

83

11

13.3

0

0.0

3. Св. Петка Калемегдан-пре филт.

11

3

27.3

11

100.0

3. Св. Петка Калемегдан-после
филт.

83

10

12.0

16

19.3

4. Манастир Св. Петка, Раковица

80

46

57.5

33

41.3

5. Извор Сакинац Авала

77

16

20.8

36

46.8

6. Топчидерска чесма - десна

53

12

22.6

14

26.4

7. Топчидерска чесма - лева

53

11

20.8

22

41.5

8. Јавна чесма Милошев конак

47

30

63.8

1

2.1

9. Кнежевачка чесма

52

44

84.6

0

0.0

10. Какањска чесма

51

47

92.2

4

7.8
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Назив објекта

укупан
број
узорака

неисправно
бактериолошки

неисправно
физичкохемијски

број

%

број

%

11. Змајева чесма

53

53

100.0

10

18.9

12. Јавна чесма Беле воде

39

35

89.7

4

10.3

13. Јавна чесма Вишњица

49

39

79.6

14

28.6

14. Мокролушка чесма

41

37

90.2

41

100.0

15. Ј.ч. Хигиј. завод Грабовац

39

13

33.3

19

48.7

16. Ч. Нар. одбране, Калуђерица

12

6

50.0

2

16.7

17. Јавна чесма Болеч

31

26

83.9

6

19.4

18. Пашина чесма 2 - Звездара

39

17

43.6

38

97.4

19. Велика чесма

39

20

51.3

27

69.2

20. Ловачка чесма Бели Поток

34

11

32.4

3

8.8

21. Извор Точак Зуце

27

22

81.5

27

100.0

22. Јавна чесма Јајинци

33

16

48.5

0

0.0

23. Извор Зелењак, Ресник

27

14

51.9

0

0.0

24. Велика чесма, Ресник

10

5

50.0

1

10.0

25. Вишњичка бања

37

28

75.7

24

64.9

26. Јавна чесма Соко Штарк

22

9

40.9

16

72.7

27. Извор Каменац - Бели Поток

26

15

57.7

7

26.9

28. Зорина чесма - Гроцка

19

12

63.2

19

100.0

29. Бели Багрем - Калуђерица

25

25

100.0

6

24.0

30. Јавна чесма Пандурице Заклопача

21

13

61.9

5

23.8

31. Јавна чесма Радмиловац

11

9

81.8

0

0.0

32. Извор Точкић Барајево

11

10

90.9

4

36.4

33. Спомен чесма - Летићева

3

3

100.0

1

33.3

1321

692

52.5

411

31.1

УКУПНО

Класификација јавних чесми на основу квалитета воде у периоду 2010 - 2015.
година
Стручне норме, када је у питању квалитет и безбедност коришћења воде за пиће из
јавних водних објеката који се налазе под надзором, предвиђају да је толерантни
ниво одступања хигијенске исправности воде за пиће на годишњем нивоу 5% за
микробиолошку и 20% за физичко-хемијску неисправност.
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На основу резултата лабораторијског испитивања изворске воде на територији
Београда у периоду 2010. до 2015. године можемо констатовати да изворске воде ни
са једне јавне чесме не задовољавају наведени стручни критеријум.
Квалитет воде на извору Свете Петке на Калемегдану – вода после филтера, релативно
је побољшан након прикључења на филтерски систем.
На основу резултата испитивања хигијенске исправности воде у периоду 2010. до 2015.
године, све јавне чесме се могу поделити на следеће групе:
1. Чесме са релативно ниским процентом физичко-хемијске и бактериолошке
неисправности – Миљаковачки извор и извор Свете Петке на Калемегдану
(после филтера).
2. Чесме са релативно 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, Зорина чесма - Гроцка и Вишњичка бања.
4. Чесме са високим процентом физичко-хемијске и релативно ниским
процентом бактериолошке неисправности – Хигијенски завод Грабовац и
чесма Соко-Штарк.
ЗАКЉУЧАК
На основу спроведеног Програма контроле квалитета подземне воде на територији
Београда у периоду 2010-2015. година, можемо закључити следеће:
–– Узорковано је и лабораторијски испитано на садржај физичко-хемијских,
микробиолошких и биолошких параметара 1321 узорак изворске воде са
јавних чесми.
–– Ни једна од контролисаних јавних чесми нема хигијенски исправну воду за
пиће због одступања неког од испитиваних параметара.
–– Најчешћи разлог хигијенске неисправности подземне воде са јавних чесми
је бактериолошко загађење које је, осим повећаног укупног броја аеробних
мезофилних бактерија, узроковано и бактеријама фекалног порекла (E.colli,
колиформне бактерије фекалног порекла и Streptococcus grupe “D”).
–– Присуство фекалних бактерија у подземној води са јавних чесми указује на
лоше санитарно-хигијенско стање објеката и околине и представља значајан
хигијенско-епидемиолошки ризик по кориснике.
–– Физичко-хемијски квалитет воде је релативно задовољавајући на већини
јавних чесми, са изузетком Мокролушке чесме, Велике чесме у Белом потоку,
извора Точак у Зуцама, чесме у Болечу, чесме Соко-Штарк, Вишњичка бања,
Пашине чесме II, на којима је најчешћи разлог неисправности повећање
садржаја амонијака, нитрата, хлорида и повећање електропроводљивости.
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–– У узорцима изворске воде са Хајдучке чесме је било најмање забележених
физичко-хемијских и микробиолошких неисправности, а као један од кључних
разлога за постојан квалитет воде свакако је и постојање Зоне санитарне
заштите око наведене чесме.
–– Филтер за пречишћавање постављен на извору Свете Петке у манастиру
Раковица, даје прихватљиве резултате у погледу кондиционирања изворске
воде која је претежно неисправна за пиће због присуства повећане
концентрације појединих хемијских параметара (хром).
–– Биолошки квалитет изворске воде 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 изворске воде са јавних
чесми треба тражити у негативном антропогеном утицају на супстрате
животне средине у градском подручју, а посебно у чињеници да се не
спроводи редовно инфраструктурно одржавање објеката (поправка
оштећења, чишћење и дезинфекција каптажа), као ни адекватно уређење
околине.
–– У случају појаве повећаних потреба за водом, као и „топлотних таласа” током
летњих месеци на територији Града, наглашен је значај јавних чесми као
алтернативних извора водоснабдевања.
–– Намеће се потреба интензивирања напора у циљу поправке и очувања
квалитета воде за пиће у наредном периоду, 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 подземне воде са јавних чесми на територији Београда:
1. Сагледати санитарно-хигијенско и грађевинско стање Програмом
обухваћених објеката јавних чесми и на основу добијених података извршити
неопходну санацију;
2. Редовно обављати (један пут годишње) поступак дезинфекције, а једном у
две године и поступак чишћења каптажа (резервоара) објеката;
3. Регистровати потенцијалне загађиваче у окружењу и приступити
активностима на отклањању њиховог утицаја;
4. Одредити зоне санитарне заштите око објеката јавних чесми;
5. Прикупити грађевинско-техничку и другу доступну документацију о
објектима јавних чесми које су под контролом и на основу тога донети
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решење о имовинско-правном статусу, након чега треба покренути поступак
за добијање статуса Јавног објекта од општег интереса;
6. Програм испитивања квалитета подземних вода током 2016. године,
проширити испитивањем воде у обиму велике (“В”) анализе, на појединим
јавним чесмама, у складу са хигијенско-епидемиолошким индикацијама;
7. На основу резултата лабораторијских испитивања квалитета подземне воде
са јавних чесми и стања на терену, на свим објектима јавних чесми, који не
задовољавају основне санитарно-хигијенске критеријуме за коришћење воде
за пиће, поставити таблу са обавештењем да вода није за пиће;
8. Пратити садржај тешких метала, као и других хемијских контаминаната
нађених у води појединих јавних чесми;
9. Приступити прикупљању података о броју и локацијама јавних чесми на
градском подручју (по општинама), у циљу израде Катастра јавних чесми на
територији Београда;
10. Наставити редовну контролу изворске воде са јавних чесми на територији
Београда, у циљу заштите здравља грађана.
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2.6. РАДИОАКТИВНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

αiβ
активност
Cs

137

Резултати мерења укупне α i β активности у води за пиће у периоду 20122013. године, показују да се оне могу користити за пиће.
Активност је у свим узорцима испод границе детекције.

Према Програму мониторинга радиоактивности у животној средини на територији
града Београда врше се континуирана мерења радиоактивности воде за пиће.
Резултати мерења укупне α i β активности у свим узорцима воде за пиће показују да
се оне могу користити за пиће („Службени гласник РС”, 86/2011). Активност 137Cs у води
за пиће је у свим узорцима испод границе детекције.
2.6.1. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА САДРЖАЈА РАДИОНУКЛИДА
У ВОДИ ЗА ПИЋЕ
Табела 1. Годишње вредности укупне α i β активности пијаће воде
у Београду, Лазаревцу и Обреновцу у периоду 2012- 2013. године (Bq/l)

Вредности

α активност (Bq/l)

β активност (Bq/l)

Година

2012.

2013.

2012.

2013.

Минимална годишња
вредност

< 0.01

< 0.01

< 0.04

0.022 ± 0.007

0.02 ± 0.01

0.022 ± 0.006

0.05 ± 0.02

0.051 ± 0.017

< 0.03

< 0.04

0.10 ± 0.02

0.092 ± 0.014

Средња годишња вредност
Максимална годишња
вредност
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3 земљиште

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 ПЕРИОДУ 2011-2013. ГОДИНЕ

Обим
испитивања

Током реализације Програма испитивања загађености земљишта
на територији Београда у периоду 2011-2013. година узорковано
је и лабораторијски испитано укупно 234 узорка земљишта са 117
локација.
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:

Подручје
испитивања

1. Земљиште у зони санитарне заштите изворишта београдског
водовода и поред водних објеката – 40 узорака
2. Земљиште у близини прометних саобраћајница – 58 узорака
3. Земљиште на јавним површинама (комунална средина) – 112
узорака
4. Земљиште са пољопривредних површина – 22 узорка
5. Земљиште у околини индустријских објеката – 2 узорка

Општа
констатација

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

Најчешће
загађујуће
материје

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

Друге загађујуће
материје

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

Програм испитивања загађености земљишта на територији Београда спроводио се на
основу Уговора закљученог између Града Београда – Градске управе, Секретаријата за
заштиту животне средине и Градског завода за јавно здравље, Београд.
Законске основе успостављеног Програма испитивања загађености земљишта су
садржане у Закону о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије”,
бр. 135/04 и 36/09), Правилнику о начину одређивања и одржавања зона и појасева
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санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Службени гласник РС”, бр. 92/08),
Уредби о програму систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену
ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијационих програма
(„Службени гласник Републике Србије”, бр. 88/2010) и другим законским одредбама.
Циљ испитивања загађености 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 се оријентисао
на следећа подручја испитивања:
1. Земљиште у зони санитарне заштите изворишта београдског водовода и
поред водних објеката – 40 узорака
2. Земљиште у близини прометних саобраћајница – 58 узорака
3. Земљиште на јавним површинама - комунална средина – 112 узорака
4. Земљиште са пољопривредних површина – 22 узорка
5. Земљиште у околини индустријских објеката – 2 узорка
Број испитаних узорака према зонама намене земљишта

40

112

58

22
2
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Резултати испитивања
Током реализације Програма испитивања загађености земљишта на територији
Београда, у периоду 2011–2013. године, узорковано је и лабораторијски испитано
укупно 234 узорака земљишта на 117 локација.
Резултати спроведеног лабораторијског испитивања загађености земљишта на
територији Београда показују да у површном слоју земљишта (до 50 cm), на одређеним
локацијама постоји повећање концентрације појединих параметара испитивања.
На графикону је приказан број узорака у којима је одступао неки од параметара
испитивања:
230

235

Број узорака у којима су регистрована
одступања по параметрима испитивања

188
141
102

83

94
59

52

47

31
10

0

Zn

Cu

Ni

Hg

Pb

21

Cd

26
10

13

As

Cr

17

PAH C10-C40 PCB

DDT

Најчешће одступање се односило на прекорачење садржаја никла (230 од укупно 234
испитаних узорака), чија се концентрација кретала у распону 13.4 – 302.0 mg/kg.
Од других параметара испитивања констатована су следећа одступања по зонама у
односу на граничне вредности дате у Уредби („Службени гласник РС” бр. 88/2010) –
табела 1.
Гранична и ремедијациона вредност, односно вредност која може да укаже на значајну
контаминацију испитиваних опасних и штетних материја у земљишту, нису изражене
као једна вредност (нису униформне), него се прорачунавају за сваки параметар по
методологији датој у Уредби („Службени гласник РС”, бр. 88/2010) и зависе од садржаја
глине и органске материје. Табела 1. Број и распон прекорачења граничних вредности
према испитиваним параметрима у испитаним узорцима земљишта
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Табела 1. Број и распон прекорачења граничних вредности према
испитиваним параметрима у испитаним узорцима земљишта
параметар, број узорака који одступа и распон одступања (мг/кг)

у близини
индустријских
постројења

пољопривредне комунална средина
површине
- јавне површине

у близини прометних
саобраћајница

заштите изворишта и
околина водних објеката

зона
Zn

Cu

Ni

Hg

Pb

Cd

As

Cr

PAU

C10-C40

PCB

DDT

10

15

40

-

1

2

-

5

1

12

3

2

86,3-

22,9-

13,4-

13,8-

0,028-

0,012-

2550,0

65,1

168,0

3260,0 0,110

0,070

21

33

58

6

22

15

10

8

18

70,3-

21,6-

14,0-

0,3-

61,4-

0,7-

20,8-

59,7-

1,212-

24,55- 0,104-

0,014-

410,0

264,0

148,0

0,7

604,0

4,6

51,0

101,5 45,926 4975,0 3,954

0,522

25

41

109

2

8

4

-

71,8-

21,0-

18,5-

74,9-

208,0

89,2

209,0

1

14

21

24,0-

23,3-

34,9-

0,016-

32,9

143,0

61,3

0,036

2

2

2

2

131,0

43,1

69,3

0,3

45,3-

0,056

178,0

97,5

302,0

0,4

102,7

0,312

96,9

81,8

0,3

-

0,3

67,2-

1,3

85,4

28

6

13

7

35

8

29

0,7-

1,010-

8,32-

0,058-

0,012-

604,0

0,8

4,114

296,9

0,220

0,667

-

-

-

4

-

6

-

-

-

-

-

1,688

-

-

-

2

-

2
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Тумачење 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”, бр. 88/2010), у којој су нормиране вредности већине испитиваних
параметара.
Резултати испитивања загађености земљишта у оквиру зона праћења у периоду 20112013. година су показали да на већем броју локација постоје одступања у погледу
садржаја опасних и штетних материја у површном слоју земљишта (до дубине од 50
cm), у односу на прописане норме.
Узимајући у обзир све резултате испитивања загађености земљишта на територији
Београда, најчешће одступање се односило на повећан садржај никла у земљишту
(у 230 од 234 анализираних узорака) у односу на граничне вредности према Уредби
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2010).
Налаз повећаног садржаја никла у земљишту је у вези са специфичним геохемијским
саставом површинских слојева тла на овом подручју и није доминантно узрокован
контаминацијом антропогеног порекла. Ово се може закључити на основу анализе
великог броја узорака и вишегодишњег праћења загађености земљишта на
посматраном подручју, обзиром да се сличне концентрације никла бележе у већини
испитиваних узорака у оквиру простора ГУП-а. Слично стање у погледу садржаја никла
у земљишту је и на другим подручјима ван територије града Београда (Смедерево,
Пожаревац и др). Имајући у виду чињеницу да је контаминација земљишта никлом
могућа услед утицаја индустрије, термо-енергетских комплекса, саобраћаја,
комуналних делатности и др, не можемо у потпуности искључити антропогени утицај.
По питању повећаних концентрација других метала: бакра (103 узорка), цинка (59
узорака), олова (31 узорак), кадмијума (21 узорак), хрома (13 узорака), арсена и
живе по (10 узорака) узроке треба тражити у штетном утицају из окружења (углавном
последица аерозагађења) и/или наменама и активностима у непосредној близини
локација узорковања.
Налаз повећаног садржаја органских параметара: индекса угљоводоника (C10-C40) (83
uzorka), разградних продуката DDT-a (52 узорка), PAU (26 узорака) i PCB-a (17 узорака),
није толико значајан у погледу регистрованих концентрација и локација, али указује да
њихово присутво у земљишту захтева даље праћење, имајући у виду дугачак период
полураспада и друге значајне екотоксиколошке карактеристике (могуће укључивање
у ланац исхране, штетне утицаје на здравље и др).
Велики број регистрованих одступања садржаја тешких метала и других параметара
у земљишту на територији Београда у периоду 2011-2013. година, може се, поред
штетних утицаја загађивача, довести у везу и са променом законске регулативе,
односно применом одредби нове Уредбе која је ступила на снагу крајем 2010. године
(„Службени гласник РС”, бр. 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
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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,
па се скоро у свим испитаним узорцима региструје повећани садржај никла, што
примарно има везе са природним садражјем никла у земљишту, а мањим делом са
утицајем из окружења.
Поред граничних вредности у појединим узорцима је регистровано и прекорачење
ремедијационих и вредности које могу да укажу на значајну контаминацију према
Уредби („Службени гласник РС”, бр. 88/2010) – Табела 2.
Табела 2.

зона

локација

параметри
преко
ремедијационе
вредности

Извор Точак у селу Зуце

Ni

Рени бунар 21, Нови Београд

Ni

Јавна чесма Бели багрем у Калуђерици

ук.угљоводоници
(C10-C40) и Zn

Дорћол, сквер на углу ул. Поенкарева и
Јована Авакумовића

PAU

Надвожњак 250 м западно од Панчевачког
моста

PCB

Дорћол, Дунавска улица код окретнице
аутобуса 26

Pb, Cu

Пут М19 Београд–Обреновац, код петље за
Ибарску магистралу (Остружнички мост)

Ni

Обилазница око Београда (прво стајалиште
после Остружничког моста ка Сурчину)

Ni

Обилазница око Београда (треће стајалиште
после Остружничког моста ка Сурчину)

Ni

комунална средина јавне површине

Нови Београд, блок 33 код фудбалског
игралишта

Pb

пољопривредне
површине

није било одступања изнад ремедијацине и вредности које могу
да укажу на значајну контаминацију

у близини
индустријских
постројења

Раскрсница Булевара Патријарха Павла и
Пере Велимировића

заштите изворишта
и околина водних
објеката

у близини
прометних
саобраћајница

Ni
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Закључне констатације
На основу резултата спроведеног испитивања загађености земљишта на територији
Београда у периоду 2011-2013. године и стручног разматрања може се констатовати
следеће:
–– Градски завод за јавно здравље је током реализације Програма испитивања
загађености земљишта на територији Београда у посматраном периоду,
узорковао и лабораторијски испитао укупно 234 узорака земљишта са 117
локација;
–– На основу спроведеног истраживања, које је обухватило испитивање
земљишта у зони санитарне заштите изворишта београдског водовода и
поред других водних објеката, прометних саобраћајница, пољопривредних
површина, индустријских комплекса и са јавних површина, можемо
констатовати да на већем броју локација постоје одступања у погледу
садржаја опасних и штетних материја у земљишту у односу на референтне
прописе;
–– Најчешће одступање се односило на повећан саџај никла, док је у мањем
броју узорака регистровано одступање других тешких метала (Cu, Zn, Pb и др);
–– Налаз повећаног садржаја органских параметара: индекса угљоводоника
(C10-C40), разградних продуката DDT-a, PAU i PCB-a није толико значајан у
погледу регистрованих концентрација и локација, али указује да њихово
присутво у земљишту захтева даље праћење, имајући у виду дугачак период
полураспада и друге значајне екотоксиколошке карактеристике (могуће
укључивање у ланац исхране, штетене утицаје на здравље и др);
–– На 11 локација је поред граничних вредности регистровано прекорачење и
ремедијационих и вредности које могу да укажу на значајну контаминацију
земљишта према важећој Уредби (углавном у погледу повећаних
концентрација Ni);
–– Присуство регистрованих штетних и опасних материја (полутаната) у
земљишту на територији Београда захтева наставак праћења садржаја ових
материја имајући у виду њихове екотоксиколошке карактеристике и потребу
процене могућих штетних утицаја на здравље људи и животну средину, као
и евентуално предлагање и предузимање одговарајућих мера превенције и
санације.
Предлог мера
Имајући у виду задатке и циљеве дефинисане Програмом и резултате испитивања
загађености земљишта на територији Београда, предлажемо следеће мере за смањење
загађења и поправљање стања земљишта:
1. Сагледати значај и удео појединих емитера у загађивању земљишта,
обезбедити одговарајући мониторинг и спровођење мера за смањење
негативних утицаја на животну средину и здравље људи.
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2. Поједине зоне на територији града од посебног интереса (зоне заштите
изворишта београдског водовода, простор око јавних чесми са изворском
водом, земљиште у оквиру градских паркова и зона рекреације,
пољопривредне површине, комуналне депоније, индустријски комплекси,
земљиште поред магистралних саобраћајница, и др), обрадити посебним
екотоксиколошким истраживањима (студијама) у циљу утврђивања присуства
загађујућих материја у земљишту и процене ризика по здравље становништва
и животну средину.
3. Гранични појас између прометних саобраћајница и околног земљишта, где год
је то могуће, а нарочито према вулнерабилним садржајима (зоне становања,
изворишта воде за пиће и др), као и парковским и другим јавним површинама,
уредити тако да се на најмању могућу меру смање штетни утицаји пореклом
од саобраћаја.
4. Применити мере заштите земљишта поред саобраћајница, уређењем и
одржавањем система за прикупљање и третман вода са коловоза (канали
поред пута, шахтови за сакупљање и таложење сплавина) и постављање
физичких баријера (засади високе вегетације, ограде, билборди и др).
5. Размотрити могућности редукције или измене режима саобраћаја у зонама
које се граниче са уређеним „зеленим” површинама и другим вулнерабилним
садржајима.
6. Наставити прикупљање података о присуству загађујућих материја у
земљишту у циљу израде мапе подручја града са подацима о загађености
земљишта, посебно осетљивим зонама и зонама које су оптерећене
загађивачима специфичног порекла (индустријско загађење, загађење
пореклом од саобраћаја и пољопривредних активности, загађење унутар
зона санитарне заштите објеката и изворишта водоснабдевања).
7. У циљу дефинисања услова настанка и распростирања загађења, утврђивања
зоне контаминације, допунити испитивања на ширем подручју око локација на
којима је утврђено значајније присуство загађујућих материја (прекорачена
ремедијациона вредност).
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3.2. РАДИОАКТИВНОСТ У ЗЕМЉИШТУ

Природни
радионуклиди

Cs

137

Sr

90

У периоду 2012-2013. године, актив
ност природних радионуклида
у земљишту налази се у границама просечних вредности за Србију.
Однос активности 238U и 235U у мереним узорцима одговара њиховом
односу у природном урану.
Због дугог времена полураспада 137Cs његова активност у земљишту
је још увек значајна. Измерене активности 137Cs у периоду 2012 - 2013.
године, у необрадивом земљишту кретале су се од 0.9 Bq/kg (2012.)
до 95,7 Bq/kg (2013.), а у обрадивом земљишту од 5,7 Bq/kg (2013.) до
108,0 Bq/kg (2013.).
Измерене вредности активности 90Sr у периоду 2012-2013. године, у
необрадивом земљишту кретале су се од 0.15 Bq/kg (2012.) до 1.30 Bq/
kg (2013.), а у обрадивом од 0.15 Bq/kg (2012.) до 1.31 Bq/kg (2013.), што
одговара измереним вредностима у претходним годинама.

Активност природних радионуклида у земљишту налази се у границама просечних
вредности за Србију. Однос активности 238U и 235U у мереним узорцима одговара
њиховом односу у природном урану (21.4).
Због дугог времена полураспада 137Cs његова активност у земљишту је још увек
значајна. Измерене активности 137 Cs у периоду 2012-2013. године, у необрадивом
земљишту кретале су се од 0.9 Bq/kg (мин. 2012.) до 95,7 Bq/kg (макс. 2013.), а у
обрадивом земљишту од 5,7 Bq/kg (мин. 2013.) до 108,0 Bq/kg (макс. 2013.).
Измерене вредности активности 90Sr у периоду 2012-2013. године, у необрадивом
земљишту кретале су се од 0.15 Bq/kg (мин. 2012.) до 1.30 Bq/kg (макс. 2013.), а у
обрадивом од 0.15 Bq/kg (мин. 2012.) до 1.31 Bq/kg (макс. 2013.), што одговара
измереним вредностима у претходним годинама.
3.2.1. РЕЗУЛТАТИ ИСПИТИВАЊА
Табела 3.2.1: Специфична активност радионуклида у необрадивом земљишту у периоду 2012- 2013.
године, у Београду (средње годишње вредности са стандардном девијацијом)

Узорак
Година
Дунавац
Јабучки рит

K
(Bq/kg)
40

2012.
576 ±
135
576 ±
135

Зелено брдо 613 ± 23

Cs
(Bq/kg)

Sr
(Bq/kg)

137

90

2013.

2012.

2013.

2012.

2013.

466 ± 26

12.6 ± 6.7

2.2 ± 0.6

0.52 ± 0.14

0.34 ± 0.10

663 ± 70

6.1 ± 4.2

29.0 ±
13.7

0.41 ± 0.10

0.72 ± 0.31

683 ± 68

6.1 ± 1.4

8.4 ± 1.1

0.23 ± 0.09

0.52 ± 0.15

166
zastita zivotne sredine prelom.indd 166

26.10.2016 10:31:41

3. Земљиште

K
(Bq/kg)

Година
Лазаревац
Обреновац

Cs
(Bq/kg)

40

Узорак

2012.

2013.

2012.

663 ± 44

731 ± 30

14.2 ± 9.8

628 ± 85

686 ± 56

Sr
(Bq/kg)

137

90

2013.
80.1 ±
22.0
50.3 ±
12.8

10.4 ± 2.9

2012.

2013.

0.45 ± 0.11

0.50 ± 0.30

0.31 ± 0.09

0.70 ± 0.25

Табела 3.2.2: Специфична активност радионуклида у обрадивом земљишту у периоду 2012- 2013.
године, у Београду (средње годишње вредности са стандардном девијацијом)

Узорак
Година

K
(Bq/kg)
40

Cs
(Bq/kg)

Sr
(Bq/kg)

137

90

2012.

2013.

2012.

2013.

2012.

2013.

Дунавац

581 ± 98

657 ± 163

6.3 ± 0.4

6.7 ± 1.0

0.38 ± 0.08

0.60 ± 0.10

Јабучки
рит

669 ± 158

750 ± 69

6.9 ± 0.5

7.9 ± 1.5

0.23 ± 0.08

0.57 ± 0.08

Зелено
брдо

600 ± 16

645 ± 36

6.9 ± 0.5

49.6 ± 5.9

0.26 ± 0.07

0.98 ± 0.32

Лазаревац

721 ± 62

707 ± 80

43.1 ± 21.1 74.3 ± 31.2

0.59 ± 0.17

0.71 ± 0.19

Обреновац

699 ± 27

754 ± 43

29.8 ± 3.2

0.32 ± 0.14

0.64 ± 0.24

41.0 ± 3.4
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КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

Бука је нарочито последњих деценија један од основних узрока комплексног оштећења
здравља. Некада се сматрало да је дејство буке ограничено на орган слуха, али данас
је доказано да је њено дејство много сложеније. Бука озбиљно погађа нервни систем и
то како централни, тако и вегетативни, а преко овог утиче на срце, крвне судове, крвни
притисак, дигестивни тракт и многе друге органе и ткива у којима изазива промене и
функционалне сметње.
Сваки нежељени звук је бука. То значи да свака звучна појава која омета рад или одмор
представља буку. У пракси, бука је звук различите јачине, зависно од услова и околности
у којима се јавља и делује.
Према подацима ОЕЦД-а од пре десетак година, преко 25% становништва у европским
градовима били је изложено 24 пута еквивалентном нивоу буке већем од 65dB(A), што
озбиљно угрожава сан и доводи до појаве психосоматских симптома акустичног стреса.
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 комуналном буком могу настати нарочито ако су удружена са
истовременом изложеношћу неким лековима (аминогликозидни антибиотици
- гентамицин, цитостатици – цисплатин и др.), сталним присуством повећаних
концентрација угљенмоноксида, органских растварача и тешких метала (олово, жива
и арсен), што се приписује синергетском ефекту.
Индивидуална осетљивост на буку је значајан фактор код оцене ометајућег дејства буке.
Резултати вишегодишњих проспективних студија показују да је око 10% становништва
појачано осетљиво на буку. Нарочито су осетљива деца млађа од 6 година и особе
старије од 65 година. Жене су нешто осетљивије од мушкараца у средњој животној доби.
На индивидуалну осетљивост утичу и стање неуровегетативних и васкуларног система,
поједине вирусне инфекције, употреба алкохола, дувана и професионална изложеност
неуротоксичним материјама.
У бучној средини отежана је говорна комуникација, због ефекта маскирања, јер је за
разумевање говора посебно важан фреквенцијски опсег од 300 Hz do 3 kHz, а у том
распону је највећи део звучне енергије комуналне буке.
Доказано је да бука представља један од значајних фактора неуротизације личности,
а неурозе су данас међу водећим обољењима, посебно у градским срединама.
Испитивања Градског завода за јавно здравље показују да у Београду на листи издатих
лекова прва места имају седативи и хипнотици, што поткрепљује све напред изнете
чињенице.
Београд је по броју становника, али и по еколошким проблемима са којима се сусреће
становништво и градска управа (утицаји на квалитет подземних и површинских вода,
степен загађености ваздуха и ниво комуналне буке) постао мегалополис. Имајући у
виду ову чињеницу Градски завод за јавно здравље више од 35 година прати ниво
буке у Београду, на основу Уговора са Секретаријатом за заштиту животне средине
Скупштине града Београда.
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4. Бука

Бука у Београду потиче највећим делом од саобраћаја, док су индустрија, мала привреда,
грађевинске и друге активности од мањег значаја.
Увођењем целодневних (24 часовних) мерења, добијени су прецизнији и поузданији
подаци о нивоу комуналне буке током дана и ноћи, од мерења обављених процедуром
3+2 (три дневна, два ноћна интервала).

Слика 1. Приказ мерних места

РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА И ДИСКУСИЈА
Од 2004. године праћење нивоа комуналне буке у граду врши се два пута годишње и
та пракса је настављена до данас.
У периоду од 2011. до 2015. године, мерење нивоа комуналне буке се обављало на 35
мерних места у граду, одабраних у договору са Секретаријатом за заштиту животне
средине. Мерна места су одабрана као репрезенти појединих градских зона различите
намене, као и дуж најзначајнијих саобраћајница. На основу резултата мерења, генерално
се може закључити да су измерени нивои комуналне буке у посматраном периоду били
високи (у односу на нормиране вредности).
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РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА У 2011. ГОДИНИ

Нивои комуналне буке праћени на 25 мерних места (за дан) и 32 мерна места (за ноћ),
током 2011. године, премашују прописане вредности. Прекорачење дозвољеног нивоа
буке током дана је од 0-19 dB(A), а у ноћном периоду је од 0-20 dB(A), зависно од зоне
намене, што је неповољније него у 2010. години и за дан и за ноћ.
Највиши нивои буке измерени су у Булевару деспота Стефана, Булевару Војводе Мишића
и Главној у Земуну, где бука током дана достиже 75 dB(A), а током ноћи 70 dB(A).
Као и ранијих година, мерна места бр. 3, 4, 10, 18,19, 20, 21, 29, 31 и 32 се налазе у стамбеној
зони (где су дозвољени нивои за дан 55 dB(A), а за ноћ 45 dB(A)), а места бр. 1, 2, 5, 7, 12, 15,
24, 25, 26, 28 и 33 поред веома прометних саобраћајница (дан 65 dB(A), ноћ 55 dB(A)), док су
места 8, 9, 16, 17, 23, 34 и 35 у зони градског центра (дан 65 dB(A), ноћ 55 dB(A)), места 6, 14,
22 и 30 у зони индустрије, место бр. 27 у школској зони (дан 55 dB(A), ноћ 45 dB(A)), место
бр. 13 у болничкој зони (дан 50 dB(A), ноћ 45 dB(A)), а место бр. 11 у зони рекреације (50
dB(A) за дан и 40 dB(A) за ноћ). Зато је могуће извршити поређење добијених меродавних
нивоа са вредностима предвиђеним стандардом SRPS ISO 1996-2 2010, део 2.
1. мерење - пролеће
Стамбена зона

дан

вече

3.

Ул. Благоја Паровића

67

62

4.

Ул. Беле Барток, Борча

56

50

10.

Ул. Јурија Гагарина

65

58

18.

Ул. Персиде Миленковић

49

49

19.

Ул. Похорска

62

60

20.

Ул. Радојке Лакић

56

50

21.

Ул. Стевана Филиповића

56

51

29.

Земун – Ул. Угриновачка

66

61

31.

Ул. Хоповска

56

53

32.

Ул. Миријевски Булевар

62

54

Зона прометних саобраћајница

дан

вече

1.

Бул. деспота Стефана

68

65

2.

Бул. Арсенија Чарнојевића

65

61

5.

Бул. краља Александра

72

67

7.

Ул. Гоце Делчева

67

62
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Зона прометних саобраћајница

дан

вече

12.

Ул. Карађорђева

74

70

15.

Ул. Криволачка

75

71

24.

Ул. Захумска

54

49

25.

Ул. Војводе Степе

69

65

26.

Ул. Војводе Мишића

76

73

28.

Земун – Ул. Главна

73

70

33.

Ул. Недељка Гвозденовића

66

59

Зона градског центра

дан

вече

8.

Ул. Далматинска

65

60

9.

Зелени венац-Аудиово

74

70

16.

Ул. Народног фронта

66

65

17.

Ул. Немањина

70

66

23.

Ул. Узун Миркова

74

60

34.

Ул. Јована Бранковића

72

67

35.

СО Сурчин

68

63

дан

вече

Зона индустрије
6.

Ул. Гандијева

51

45

14.

Ул. краљице Јелене

65

58

22.

Ул. Устаничка

67

61

30.

Сервис - Форд

55

51

Зона школе

дан

вече

27.

59

57

Зона болнице

дан

вече

13.

55

52

Зона рекреације

дан

вече

11.

55

47

Земун – Гимназија

Клинички центар

Калемегдан

•

вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

•

вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону
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Током пролећног мерења ниво буке у стамбеној зони на свим мерним местима прелази
дозвољене нивое буке за дан и ноћ (изузев мерног места у ул. Персиде Миленковић за
дан и ноћ). У овој зони измерени нивои су већи од дозвољеног од 0 dB(A) до 12 dB(A)
за дан и од 4 dB(A) до 17 dB(A). Резултати мерења показују да су у зони дуж прометних
саобраћајница нивои буке у дозвољеним границама само на једном мерном месту и за
дан и за ноћ. На осталим мерним местима измерене вредности су веће од дозвољених
од 2 dB(A) до 13 dB(A) за дан и од 4 dB(A) до 18 dB(A) за ноћ. У централним деловима
града бука током дана и ноћи на свим мерним местима прелази дозвољене нивое. Током
дана, дозвољен ниво буке је максимално премашен за 9 dB(A), а током ноћи за 17 dB(A).
Посебно забрињава чињеница да нивои буке прелазе дозвољене нивое за дан и ноћ у
школској, болничкој и зони рекреације. Највећи ниво буке измерен је на мерном месту
у Булевару Војводе Мишића, где он достиже 76 dB(A) за дан, а током ноћи 73 dB(A).
2. мерење – јесен
Стамбена зона

дан

вече

3.

Ул. Благоја Паровића

64.0

61.0

4.

Ул. Беле Бартока, Борча

47.0

43.0

10.

Ул. Јурија Гагарина

61.0

57.0

18.

Ул. Персиде Миленковић

49.0

49.0

19.

Ул. Похорска

57.0

52.0

20.

Ул. Радојке Лакић

54.0

47.0

21.

Ул. Стевана Филиповића

52.0

47.0

29.

Земун – Ул. Угриновачка

68.0

63.0

31.

Ул. Хоповска

52.0

48.0

32.

Ул. Миријевски булевар

62.0

53.0

Зона прометних саобраћајница

дан

вече

1.

Бул. деспота Стефана

72.0

68

2.

Бул. Арсенија Чарнојевића

60.0

57.0

5.

Бул. краља Александра

69.0

65.0

7.

Ул. Гоце Делчева

69.0

63.0

12.

Ул. Карађорђева

73.0

69.0

15.

Ул. Криволачка

72.0

68.0

24.

Ул. Захумска

52.0

45.0

25.

Ул. Војводе Степе

68.50

66.0

26.

Ул. Војводе Мишића

71.0

68.0
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Зона прометних саобраћајница

дан

вече

28.

Земун – Ул. Главна

74.0

69.0

33.

Ул. Недељка Гвозденовића

64.0

57.0

Зона градског центра

дан

вече

8.

Ул. Далматинска

63.0

57.0

9.

Зелени венац-Аудиово

72.0

69.0

16.

Ул. Народног фронта

67.0

62.0

17.

Ул. Немањина

68.0

64.0

23.

Ул. Узун Миркова

57.0

55.0

34.

Ул. Јована Бранковића

69.0

63.0

35.

СО Сурчин

63.0

59.0

Зона индустрије

дан

вече

6.

Ул. Гандијева

53.0

46.0

14.

Ул. краљице Јелене

59.0

49.0

22.

Ул. Устаничка

65.0

61.0

30.

Сервис - Форд

56.0

52.0

Зона школе

дан

вече

27.

56.0

48.0

Зона болнице

дан

вече

13.

57.0

49.0

Зона рекреације

дан

вече

11.

50.0

44.0

Земун – Гимназија

Клинички центар

Калемегдан

•

вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

•

вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону

Током јесењег мерења ниво буке у стамбеној зони је у дозвољеним границама само
на два мерна места за дан и за ноћ. На осталим мерним местима измерене вредности
су веће од дозвољених (од 2 dB(A) до 13 dB(A) за дан и од 2 dB(A) до 18 dB(A) за ноћ).
Резултати мерења показују да су у зони дуж прометних саобраћајница нивои буке у
дозвољеним границама на два мерна места за дан и за ноћ. На осталим мерним местима
измерене вредности су веће од дозвољених (од 3 dB(A) до 9 dB(A) за дан и од 2 dB(A)
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до 14 dB(A) за ноћ). У централним деловима града бука је током дана у дозвољеним
границама на 3 мерна места, а током ноћи на свим мерним местима она прелази
дозвољене нивое. Током дана ниво буке је максимално премашен за 7 dB(A), а током
ноћи 14 dB(A). Највећи ниво буке измерен је на мерном месту у улици Главна у Земуну,
где достиже 74dB(A) за дан, а током ноћи 69 dB(A).
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РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА У 2012. ГОДИНИ

Нивои комуналне буке регистровани током 2012. године су такође били високи, и на
25 мерних места за дан и 34 мерна места за ноћ премашују прописане вредности.
Прекорачење дозвољеног нивоа буке током дана и ноћи је 0-17 dB(A), а у ноћном
периоду је 0-19 dB(A), зависно од зоне намене, што је неповољније него у 2011. години.
Највећа бука је констатована у улицама Главна и Криволачка, где меродавни ниво током
дана достиже 75 dB(A), а током ноћи 69 dB(A).
Као и током мерења током 2011. године, и у 2012. су била иста мерна места са истим
наменама површина:
•

Стамбена зона

•

Зона поред прометних саобраћајница

•

Зона градског центра

•

Зона индустрије

•

Школска зона

•

Болничка зона

•

Зона рекреације

Оваквим начином мерења могуће је извршити поређење добијених меродавних нивоа
са вредностима у Уредби о индикаторима буке, граничним вредностима за оцењивање
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини (табела
бр. 2 тачка 1 у „Службени гласник РС”, бр. 75/2010).
1. мерење - пролеће
Стамбена зона

дан

вече

3.

Ул. Благоја Паровића

65

60

4.

Ул. Беле Бартока

53

49

10.

Ул. Јурија Гагарина

60

56

18.

Ул. Персиде Миленковић

56

51

19.

Ул. Похорска

57

53

20.

Ул. Радојке Лакић

54

46

21.

Ул. Стефана Филиповића

55

52

29.

Земун – Ул. Угриновачка

65

59

31.

Ул. Хоповска

51

50

32.

Ул. Миријевски булевар

64

59
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Зона прометних саобраћајница

дан

вече

1.

Бул. деспота Стефана

67

63

2.

Бул. Арсенија Чарнојевића

65

60

5.

Бул. краља Александра

69

65

7.

Ул. Гоце Делчева

64

61

12.

Ул. Карађорђева

73

67

15.

Ул. Криволачка

74

69

24.

Ул. Захумска

56

46

25.

Ул. Војводе Степе

67

64

26.

Ул. Војводе Мишића

74

70

28.

Земун – Ул. Главна

72

68

33.

Ул. Недељка Гвозденовића

65

61

дан

вече

Зона градског центра
8.

Ул. Далматинска

63

56

9.

Зелени венац

72

68

16.

Ул. Народног фронта

67

63

17.

Ул. Немањина

69

65

23.

Ул. Узун Миркова

61

60

34.

Ул. Јована Бранковића

70

68

35.

СО Сурчин

66

61

дан

вече

Зона индустрије
6.

Ул. Гандијева

53

47

14.

Ул. краљице Јелене

62

55

22.

Ул. Устаничка

66

60

30.

Сервис - Форд

58

53

Зона школе

дан

вече

27.

58

53

Зона болнице

дан

вече

13.

56

49

Земун – Гимназија

Клинички центар
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Зона рекреације

дан

вече

11.

54

49

Калемегдан

•

вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

•

вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону

Током пролећног мерења ниво буке у стамбеној зони на свим мерним местима је
прелазио дозвољени ниво буке како за дан тако и за ноћ (изузев мерних места у ул.
Беле Бартока, Радојке Лакић, Стевана Филиповића, Хоповска, Миријевски булевар, за
дан и вече). У овој зони измерени нивои су већи од дозвољеног од 0 dB(A) – 12 dB(A) за
дан и од 0dB(A) – 15 dB(A) за ноћ. Резултати мерења показују да су у зони дуж прометних
саобраћајница нивои буке у дозвољеним границама на 6 мерних места за дан и на
2 мерна места за ноћ. На осталим мерним местима измерене вредности су веће од
дозвољених од 2 dB(A) – 9 dB(A) за дан и од 5 dB(A) – 14 dB(A) за ноћ. У централним
деловима града бука је током дана у дозвољеним границама на 2 мерна места, док
у ноћном периоду прелази дозвољене нивое на свим мерним местима. Током дана
дозвољени нивои буке су максимално премашени за 7 dB(A), а током ноћи за 13 dB(A).
Највећи ниво буке измерен је на мерном месту у Булевару Војводе Мишића и Криволачкој
74 dB(A) за дан, а за ноћ 70 dB(A), као и на мерном месту у Булевару Војводе Мишића.
2. мерење - јесен
Стамбена зона

дан

вече

3.

Ул. Благоја Паровића

64

60

4.

Ул. Беле Барток

50

45

10.

Ул. Јурија Гагарина

56

52

18.

Ул. Персиде Миленковић

50

45

19.

Ул. Похорска

60

55

20.

Ул. Радојке Лакић

49

53

21.

Ул. Стефана Филиповића

56

51

29.

Земун – Ул. Угриновачка

66

60

31.

Ул. Хоповска

52

46

32.

Ул. Миријевски булевар

64

57

Зона прометних саобраћајница

дан

вече

1.

Бул. деспота Стефана

72

68

2.

Бул. Арсенија Чарнојевића

73

70

5.

Бул. краља Александра

68

65
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Зона прометних саобраћајница

дан

вече

7.

Ул. Гоце Делчева

69

63

12.

Ул. Карађорђева

73

69

15.

Ул. Криволачка

75

70

24.

Ул. Захумска

56

53

25.

Ул. Војводе Степе

64

60

26.

Ул. Војводе Мишића

71

68

28.

Земун – Ул. Главна

73

68

33.

Ул. Недељка Гвозденовића

62

56

дан

вече

Зона градског центра
8.

Ул. Далматинска

61

57

9.

Зелени венац-Аудиово

71

72

16.

Ул. Народног фронта

64

64

17.

Ул. Немањина

70

66

23.

Ул. Узун Миркова

59

55

34.

Ул. Јована Бранковића

70

64

35.

СО Сурчин

71

61

дан

вече

Зона индустрије
6.

Ул. Гандијева

54

49

14.

Ул. краљице Јелене

62

55

22.

Ул. Устаничка

63

58

30.

Сервис - Форд

54

52

дан

вече

55

45

Зона болнице

дан

вече

13.

57

48

Зона рекреације

дан

вече

11.

52

48

Зона школе
27.

Земун – Гимназија

Клинички центар

Калемегдан

•

вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

•

вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону
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Током јесењег мерења ниво буке у стамбеној зони на 6 мерних места прелази дозвољени
ниво буке (Благоја Паровића, Јурија Гагарина, Похорска, Стефана Филиповића,
Угриновачка, Миријевски булевар), за дневни, а за ноћни режим на свим мерним
местима. У овој зони измерени нивои су већи од дозвољеног од 0 dB(A) – 11 dB(A) у
дневном режиму и од 0 dB(A) – 15 dB(A) у ноћном режиму. Резултати мерења показују
да су у зони дуж прометних саобраћајница нивои буке у дозвољеним границама на 3
мерна места за дан и на 1 мерном месту за ноћ. На осталим мерним местима измерене
вредности су веће од дозвољених од 3 dB(A) – 10 dB(A) у дневном и од 8 dB(A) – 15
dB(A) у ноћном режиму. У централним деловима града бука је у дневном режиму у
дозвољеним границама на 3 мерна места, док у у ноћном режиму прелази дозвољене
нивое на свим мерним местима. У дневном режиму нивои буке су прелазили дозвољену
граничну вредност за максимално 5 dB(A), а у ноћном режиму за 17 dB(A). Највећи
ниво буке измерен је на мерном месту у улици Криволачкој [75 dB(A)] у дневном, а у
ноћном режиму [70 dB(A)] такође на мерном месту у Криволачкој и Булевару Арсенија
Чарнојевића.
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РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА У 2013. ГОДИНИ

На 24 мерна места за дан и 28 мерних места за ноћ измерени ниовои буке у 2013. години
су премашили дозвољене граничне вредности. Прекорачење дозвољених нивоа буке
током дана је од 0-12 dB(A), а у ноћном периоду је од 0-15 dB(A), што је повољније
него у 2012. години и за дан и за ноћ. У просеку највећа прекорачења дозвољених
нивоа констатује се у стамбеним и болничким зонама. Апсолутно највећи ниво буке
констатован је у Криволачкој, где ниво током дана достиже 74 dB(A), а током ноћи 69
dB(A), Булевару Војводе Мишића, Булевару деспота Стефана и Главној у Земуну.
У 2013. години мерно место које је представљало индустријску зону у Гандијевој
је замењено за мерно место у КБЦ „Драгиша Мишовић”. Сва остала мерна места су
идентична као и претходних година што је у ствари и циљ континуалног мерења.
1. мерење - пролеће
Стамбена зона

дан

вече

3.

Ул. Благоја Паровића

65

60

4.

Ул. Беле Барток

52

44

10.

Ул. Јурија Гагарина

60

55

18.

Ул. Персиде Миленковић

50

47

19.

Ул. Похорска

66

62

20.

Ул. Радојке Лакић

54

48

21.

Ул. Стефана Филиповића

64

59

29.

Земун – Ул. Угриновачка

64

59

31.

Ул. Хоповска

55

47

32.

Ул. Миријевски булевар

64

57

Зона прометних саобраћајница

дан

вече

1.

Бул. деспота Стефана

74

71

66

62

5.

Бул. Арсенија Чарнојевића
Бул. краља Александра

68

65

Ул. Гоце Делчева

66

62

Ул. Карађорђева

74

61

Ул. Криволачка

74

69

Ул. Захумска

59

48

2.
7.

12.
15.
24.
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Зона прометних саобраћајница

дан

вече

25.

Ул. Војводе Степе

67

64

74

69

28.

Ул. Војводе Мишића
Земун – Ул. Главна

72

67

Ул. Недељка Гвозденовића

59

54

Зона градског центра

дан

вече

8.

Ул. Далматинска

66

60

9.

Зелени венац-Аудиово

71

68

16.

Ул. Краљице Наталије

72

69

17.

Ул. Немањина

69

65

23.

Ул. Узун Миркова

60

55

34.

Ул. Јована Бранковића

71

64

35.

СО Сурчин

57

54

Зона индустрије

дан

вече

14.

26.
33.

Ул. краљице Јелене

70

66

66

60

30.

Сервис - Форд

Зона школе

57

дан

52

вече

27.

Земун – Гимназија

52

46

дан

вече

22.

Ул. Устаничка

Зона болнице
6.

КБЦ „Др Драгиша Мишовић”

48

62

13.

Клинички центар

61

54

Зона рекреације

дан

вече

11.

53

47

Калемегдан

•

вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

•

вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону

Током пролећног мерења ниво буке у стамбеној зони на свим мерним местима прелази
дозвољени ниво буке како за дан тако и за ноћ (изузев мерних места у ул. Беле Барток,
Персиде Миленковић и Хоповска за дан и вече и Радојке Лакић за дан). У овој зони
измерени нивои су већи од дозвољеног до 10 dB(A) за дан, до 15 dB(A) за ноћ.
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Резултати мерења показују да су у зони дуж прометних саобраћајница нивои буке у
дозвољеним границама само на једном мерном месту и за дан и за ноћ. На осталим
мерним местима измерене вредности су веће од дозвољених од 2 dB(A) до 13 dB(A) за
дан и од 4 dB(A) до 18 dB(A) за ноћ.
У централним деловима града бука и током дана и током ноћи на свим мерним местима
прелази дозвољене нивое. Током дана дозвољени нивои буке је максимално премашен
за 9 дБ(А), а током ноћи за 17 dB(A).
Највећи ниво буке измерен је на мерном месту у ул. Бул. Војводе Мишића где ниво буке
достиже 76 dB(A) за дан, а током ноћи 73 dB(A).
2. мерење - јесен
Стамбена зона

дан

вече

3.

Ул. Благоја Паровића

65

60

4.

Ул. Беле Барток

52

44

10.

Ул. Јурија Гагарина

61

56

18.

Ул. Персиде Миленковић

52

46

19.

Ул. Похорска

62

55

20.

Ул. Радојке Лакић

55

45

21.

Ул. Стефана Филиповића

53

47

29.

Земун – Ул. Угриновачка

63

57

31.

Ул. Хоповска

53

45

32.

Ул. Миријевски булевар

63

59

Зона прометних саобраћајница

дан

вече

1.

Бул. деспота Стефана

67

62

2.

Бул. Арсенија Чарнојевића

68

63

5.

Бул. краља Александра

69

65

7.

Ул. Гоце Делчева

65

68

12.

Ул. Карађорђева

64

60

15.

Ул. Криволачка

74

69

24.

Ул. Захумска

54

45

25.

Ул. Војводе Степе

68

64

26.

Ул. Војводе Мишића

71

66

28.

Земун – Ул. Главна

71

66

33.

Ул. Недељка Гвозденовића

60

52
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Зона градског центра

дан

вече

8.

Ул. Далматинска

62

55

9.

Зелени венац-Југ Богданова

72

71

16.

Ул. Краљице Наталије

64

63

17.

Ул. Немањина

69

65

23.

Ул. Узун Миркова

60

55

34.

Ул. Јована Бранковића

71

65

35.

СО Сурчин

64

59

Зона индустрије

дан

вече

14.

Ул. краљице Јелене

65

58

22.

Ул. Устаничка

62

57

30.

Сервис - Форд

56

52

Зона школе

дан

вече

27.

54

45

дан

вече

Земун – Гимназија

Зона болнице
6.

КБЦ Др Драгиша Мишовић

49

40

13.

Клинички центар

62

50

Зона рекреације

дан

вече

11.

57

51

Калемегдан

•

вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

•

вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону

Током јесењег мерења ниво буке у стамбеној зони на свим мерним местима прелази
дозвољени ниво буке како за дан тако и за вече и ноћ (изузев мерних места у ул.
Беле Барток и Радојке Лакић за дан, вече и ноћ, а у улицама Персиде Миленковић,
Стефана Филиповића и Хоповској за дан и вече). У овој зони измерени нивои су већи
од дозвољеног од 6 dB(A) – 10 dB(A) за дан и од 1 dB(A) – 15 dB(A) за ноћ.
Резултати мерења показују да су у зони дуж прометних саобраћајница нивои буке у
дозвољеним границама на 2 мерна места за дан и ноћ, а на 3 мерна места за дан. На
осталим мерним местима измерене вредности су веће од дозвољених од 2 dB(A) – 9
dB(A) за дан и од 3 dB(A) – 13 dB(A) за ноћ.
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У централним деловима града бука је у дозвољеним границама на 2 мерна места, на
1 мерном месту за дан и на 2 мерна места за дан и вече. Током дана дозвољени нивои
буке су максимално премашени за 7 dB(A), а током ноћи за 17 dB(A).
Највећи ниво буке од 74 dB(A) измерен је на мерном месту у Криволачкој улици за дан,
од 73 dB(A) на мерном месу у ул. Југ Богдана (Зелени венац) за вече и 71 dB(A) на мерном
месту у улици Југ Богдана за ноћ.
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РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА У 2014. ГОДИНИ

1. мерење – септембар
Стамбена зона

дан

вече

3.

Ул. Благоја Паровића

57.5

50.9

4.

Ул. Беле Барток

50.0

44.2

10.

Ул. Јурија Гагарина

53.6

46.7

18.

Ул. Персиде Миленковић

47.9

35.4

19.

Ул. Похорска

60.7

54.9

20.

Ул. Радојке Лакић

51.7

44.7

21.

Ул. Стевана Филиповића

59.5

53.8

29.

Земун – Ул. Угриновачка

61.5

55.2

31.

Ул. Хоповска

51.5

44.4

32.

Ул. Миријевски булевар

57.9

52.8

Зона прометних саобраћајница

дан

вече

1.

Бул. деспота Стефана

68.9

65.6

2.

Бул. Арсенија Чарнојевића

60.4

57.0

5.

Бул. краља Александра

64.6

60.1

7.

Ул. Гоце Делчева

56.8

50.4

12.

Ул. Карађорђева

70.0

64.4

15.

Ул. Криволачка

70.9

66.9

24.

Ул. Захумска

49.7

41.8

25.

Ул. Војводе Степе

66.5

60.7

26.

Ул. Војводе Мишића

68.1

64.3

28.

Земун – Ул. Главна

67.8

63.4

33.

Ул. Недељка Гвозденовића

56.1

49.7

Зона градског центра

дан

вече

8.

Ул. Далматинска

59.4

53.2

9.

Зелени венац

69.7

65.6

16.

Ул. Краљице Наталије

66.1

60.9
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17.

Ул. Немањина

65.5

60.5

23.

Ул. Узун Миркова

57.2

53.7

34.

Ул. Јована Бранковића

64.1

60.0

35.

СО Сурчин

63.8

59.2

дан

вече

Зона индустрије
6.

Гандијева

50.2

43.6

14.

Ул. краљице Јелене

68.1

61.1

22.

Ул. Устаничка

59.8

53.5

30.

Сервис - Форд

51.6

47.5

дан

вече

52.2

42.1

дан

вече

56.2

47.2

дан

вече

46.3

39.4

Зона школе
27.

Земун – Гимназија

Зона болнице
13.

Клинички центар

Зона рекреације
11.

Калемегдан

•

вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

•

вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону

Током мерења у септембру ниво буке у стамбеној зони прелази дозвољени ниво буке
у улицама Благоја Паровића, Похорска, Стевана Филиповића, Угриновачка и у улици
Миријевски булевар, како за дан тако и за ноћ. На осталим мерним местима ниво
буке није прелазио дозвољени гранични ниво. У овој зони измерени нивои су већи од
дозвољеног у просеку за 4 dB(A) за дан, док су у ноћном режиму већи у просеку за 7 dB(A).
Што се тиче зоне прометних саобраћајница (11 локација) ниво буке је на 6 мерних места
прекорачио дозвољену граничну вредност (Булевар деспота Стефана, Криволачка,
Карађорђева, Војводе Степе, Булевар војводе Мишића и Главна), у просеку за 3,7 dB(A) за
дан. На 8 мерних места су премашени гранични нивои за ноћни режим (Булевар деспота
Стефана, Булевар Арсенија Чарнојевића, Булевар краља Александра, Криволачка,
Карађорђева, Војводе Степе, Булевар војводе Мишића и Главна), у просеку за 7,8dB(A).
На осталим мерним местима на којима су измерене вредности биле веће од дозвољених
прекорачења су износила од 1 dB(A) до 12 dB(A) за дан и ноћ.
Највећи ниво буке измерен је на мерном месту у ул. Криволачка где ниво буке достиже
71 dB(A) за дан, а током ноћи 67 dB(A).
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2. мерење - октобар
Стамбена зона

дан

вече

3.

Ул. Благоја Паровића

60.0

53.8

4.

Ул. Беле Барток

51.8

44.4

10.

Ул. Јурија Гагарина

53.7

47.4

18.

Ул. Персиде Миленковић

54.0

38.0

19.

Ул. Похорска

61.6

53.7

20.

Ул. Радојке Лакић

51.5

44.1

21.

Ул. Стефана Филиповића

59.8

52.4

29.

Земун – Ул. Угриновачка

61.5

53.5

31.

Ул. Хоповска

48.7

41.1

32.

Ул. Миријевски булевар

58.0

52.2

Зона прометних саобраћајница

дан

вече

1.

Бул. деспота Стефана

68.4

64.4

2.

Бул. Арсенија Чарнојевића

58.3

53.2

5.

Бул. краља Александра

66.5

61.6

7.

Ул. Гоце Делчева

58.1

51.3

12.

Ул. Карађорђева

69.8

63.6

15.

Ул. Криволачка

69.8

64.4

24.

Ул. Захумска

49.7

40.6

25.

Ул. Војводе Степе

66.0

59.9

26.

Ул. Војводе Мишића

68.3

63.9

28.

Земун – Ул. Главна

69.8

65.3

33.

Ул. Недељка Гвозденовића

57.4

50.8

Зона градског центра

дан

вече

8.

Ул. Далматинска

61.1

52.7

9.

Зелени венац

69.9

65.3

16.

Ул. Краљице Наталије

65.8

62.3

17.

Ул. Немањина

64.6

60.0

23.

Ул. Узун Миркова

55.8

52.4

34.

Ул. Јована Бранковића

66.3

61.1
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Зона градског центра

дан

вече

35.

65.5

59.7

дан

вече

СО Сурчин

Зона индустрије
6.

Гандијева

50.0

41.5

14.

Ул. краљице Јелене

66.6

59.7

22.

Ул. Устаничка

60.3

53.9

30.

Сервис - Форд

50.5

46.0

Зона школе
27.

дан
Земун – Гимназија

вече

48.8

Зона болнице
13.

Клинички центар

11.

Калемегдан

Зона рекреације

•

•

44.0

дан

вече

55.6

44.0

дан
47.9

вече
40.4

вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону

Током мерења у октобру ниво буке у стамбеној зони прелази дозвољени ниво на 5 мерних
места за дневни режим и на 6 мерних места за ноћни режим. У овој зони измерени нивои
су већи од дозвољеног од 3 dB(A) – 7 dB(A) за дан и од 2 dB(A) – 9 dB(A) за ноћ.
Резултати мерења показују да су у зони дуж прометних саобраћајница нивои буке у
дозвољеним границама на 4 мерна места за дан и ноћ. На осталим мерним местима
измерене вредности су веће од дозвољених од 2 dB(A) – 5 dB(A) за дан и од 5 dB(A) – 10
dB(A) за ноћ.
У централним деловима града бука је била у дозвољеним границама на 3 мерна места
у току дана и на 2 мерна места у току ноћи.
Највећи ниво буке од 70 dB(A) измерен је на мерном месту на Зеленом венцу за дан, од
70 dB(A) и на мерном месту Главна и на Зеленом венцу 70 dB(A).
На основу одступања индикатора Lday и Lnight од допуштених граничних вредности
како у првом циклусу мерења тако и у другом циклусу током 2014. године, закључује
се да на великом броју мерних места ниво буке прелази допуштене граничне
вредности у односу на претпостављену акустичку зону којој припада, како за ноћ,
тако и за дан.
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РЕЗУЛТАТИ МЕРЕЊА У 2015. ГОДИНИ

1. мерење – септембар
Стамбена зона

дан

вече

ноћ

3.

Ул. Благоја Паровића

66.2

66.1

59.0

4.

Ул. Беле Барток

51.8

49.7

47.6

10.

Ул. Јурија Гагарина

53.2

52.3

47.3

19.

Ул. Похорска

55.8

53.2

48.4

20.

Ул. Радојке Лакић

56.5

54.2

48.2

21.

Ул. Стевана Филиповића

65.8

64.5

60.8

29.

Земун – Ул. Угриновачка

61.5

60.4

54.6

31.

Ул. Хоповска

58.7

55.6

46.3

32.

Ул. Миријевски булевар

60.2

59.8

55.5

Зона прометних саобраћајница

дан

вече

ноћ

1.

Бул. деспота Стефана

72.1

71.9

68.9

2.

Бул. Арсенија Чарнојевића

70.4

69.7

66.3

5.

Бул. краља Александра

66.3

65.8

62.2

7.

Ул. Гоце Делчева

66.0

64.5

58.5

12.

Ул. Карађорђева

70.6

73.0

65.3

15.

Ул. Криволачка

66.8

67.4

62.7

24.

Ул. Захумска

58.1

58.5

53.1

25.

Ул. Војводе Степе

66.1

64.9

60.4

26.

Ул. Војводе Мишића

75.2

73.2

68.7

28.

Земун – Ул. Главна

74.4

73.7

70.5

33.

Ул. Недељка Гвозденовића

59.1

57.3

52.9

Зона градског центра

дан

вече

ноћ

8.

Ул. Далматинска

59.2

57.3

51.7

9.

Зелени венац

71.1

70.2

64.2

16.

Ул. Краљице Наталије

69.2

64.1

59.3

17.

Ул. Немањина

66.7

63.8

60.6
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Зона градског центра

дан

вече

ноћ

23.

Ул. Узун Миркова

59.4

60.8

62.9

34.

Ул. Јована Бранковића

63.7

62.3

58.7

35.

СО Сурчин

65.8

63.7

60.4

дан

вече

ноћ

Зона индустрије
14.

Ул. краљице Јелене

63.0

60.1

53.9

22.

Ул. Устаничка

66.2

60.8

59.8

30.

Сервис - Форд

56.1

54.7

51.2

дан

вече

ноћ

48.9

46.6

39.3

дан

вече

ноћ

57.4

50.0

44.1

дан

вече

ноћ

51.6

48.6

44.6

Зона школе
27.

Земун – Гимназија

Зона болнице
13.

Клинички центар

Зона рекреације
11.

Калемегдан

•

вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

•

вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону

Током мерења у септембру ниво буке у стамбеној зони прелазио је дозвољени ниво
у улицама Благоја Паровића, Стевана Филиповића и у Хоповској улици како за дан и
вече тако и за ноћ. У Похорској улици и Улици Радојке Лакић дозвољени ниво буке
прекорачен је у току дана и ноћи, а на мерним местима у улици Јурија Гагарина и Беле
Барток ниво буке прекорачен је само у току ноћи.
У зонама прометних саобраћајница на 11 локација, ниво буке је на 7 мерних места
(Булевар деспота Стефана, Булевар Арсенија Чарнојевића, Булевар краља Александра,
Криволачка, Карађорђева, Булевар војводе Мишића и Главна) прекорачио дозвољену
граничну вредност како за дан и вече тако и за ноћ. Ниво буке био је у дозвољеним
границама једино на мерним местима у Захумској улици и улици Недељка Гвозденовића.
У зонама градског центра једино је на мерном месту у Далматининској улици ниво буке
био у оквиру граничних вредности.
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2. мерење - октобар
Стамбена зона

дан

вече

ноћ

3.

Ул. Благоја Паровића

64.3

63.1

58.3

4.

Ул. Беле Барток

53.5

55.9

49.2

10.

Ул. Јурија Гагарина

53.6

53.6

45.3

19.

Ул. Похорска

58.5

54.3

49.5

20.

Ул. Радојке Лакић

54.5

50.7

52.0

21.

Ул. Стефана Филиповића

65.4

65.2

60.9

29.

Земун – Ул. Угриновачка

59.6

57.4

52.1

31.

Ул. Хоповска

60.5

55.8

45.4

32.

Ул. Миријевски булевар

65.1

58.4

54.7

Зона прометних саобраћајница

дан

вече

ноћ

1.

Бул. деспота Стефана

71.4

72.0

69.2

2.

Бул. Арсенија Чарнојевића

71.7

71.6

67.7

5.

Бул. краља Александра

66.7

66.5

61.8

7.

Ул. Гоце Делчева

68.8

67.9

62.1

12.

Ул. Карађорђева

71.0

68.8

71.4

15.

Ул. Криволачка

65.9

66.4

62.1

24.

Ул. Захумска

53.4

53.9

47.0

25.

Ул. Војводе Степе

65.7

65.2

60.3

26.

Ул. Војводе Мишића

73.8

73.7

69.6

28.

Земун – Ул. Главна

74.6

73.3

69.4

33.

Ул. Недељка Гвозденовића

63.1

62.7

57.2

Зона градског центра

дан

вече

ноћ

8.

Ул. Далматинска

60.7

58.9

54.7

9.

Зелени венац

70.5

69.2

65.0

16.

Ул. Краљице Наталије

66.3

66.0

61.4

17.

Ул. Немањина

63.1

62.3

52.3

23.

Ул. Узун Миркова

60.0

58.6

59.3

34.

Ул. Јована Бранковића

63.9

63.6

58.3

35.

СО Сурчин

66.6

65.8

63.5
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Зона индустрије

дан

вече

ноћ

14.

Ул. краљице Јелене

63.4

60.6

54.2

22.

Ул. Устаничка

65.6

64.9

59.3

30.

Сервис - Форд

60.1

58.1

54.9

дан

вече

ноћ

46.8

47.5

38.8

дан

вече

ноћ

53.4

51.6

47.7

дан

вече

ноћ

50.0

46.8

44.1

Зона школе
27.

Земун – Гимназија

Зона болнице
13.

Клинички центар

Зона рекреације
11.

Калемегдан

•

вредности које прелазе дозвољене нивое за одређену зону

•

вредности које су испод дозвољеног нивоа за одређену зону

У зони становања, током мерења у октобру, ниво буке прелазио је дозвољене вредности
за дан вече и ноћ у улицама Благоја Паровића, Стевана Филиповића, у Угриновачкој и
Хоповској улици и на Мирјијевском булевару, како за дан и вече тако и за ноћ. У Улицама
Беле Барток, Јурија Гагарина, Радојке Лакић и Похорској ниво буке прекорачивао је
граничне вредности константно у току ноћи.
У зонама прометних саобраћајница од 11 локација, на 9 је ниво буке био константно
изнад дозвољених вредности, а само на мерном месту у Захумској улици ниво буке је
у оквиру прописаних граница.
У зонама градсих центара, прекорачења су се јављала углавном у току ноћи, док је на
Зеленом Венцу, у Улици краљице Наталије и на мерном месту СО Сурчин ниво буке био
константно изнад граничних вредности.
На основу одступања индикатора Lday, Leveving и Lnight од допуштених граничних
вредности како у првом циклусу мерења тако и у другом циклусу током 2015. године,
закључује се да на великом броју мерних места ниво буке прелази допуштене
граничне вредности у односу на претпостављену акустичку зону којој припада, како
за ноћ, тако и за дан.
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ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОПРАВЉАЊЕ СТАЊА

Имајући у виду измерене нивое буке која настаје од извора који су обухваћени
систематским мерењем у посматраном периоду, могуће је предложити мере за
смањење нивоа буке, односно отклањање могућих утицаја буке у циљу заштите и
унапређења здравља људи и то:
1. Контрола извора буке - која подразумева, у случају друмског саобраћаја и
саобраћаја уопште као доминантног извора буке на највећем броју мерних
места, унапређење управљања саобраћајем и то првенствено 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 еколошком
инспекцијом, уколико постоје учестале жалбе, вршити систематске ванредне
контроле, односно циљана мерења, у одређеним сезонским периодима или
викендима.
2. Израда пројеката стамбених, стамбено-пословних, инвестиционих
и индустријских објеката, објеката мале привреде и градске
инфраструктуре са адекватном звучном заштитом - адекватна звучна
заштита је од примарне важности за заштиту здравља људи од штетних
ефеката буке и њихов неометан живот и рад у мирном окружењу.
3. Контрола изведеног стања при техничком пријему објеката - како би се
потврдили захтеви пројектоване звучне заштите.
4. Планирање и инсталацију звучних баријера - израда пројеката заштите од
буке звучним баријерама даје значајан допринос заштити од буке, нарочито
на отвореном простору. Ограничавајући захтев за овакву врсту заштите
је потребан простор за њихову инсталацију, тако да је ову меру могуће
реализовати углавном само поред прометних саобраћајница, уколико постоји
адекватан слободан простор у њиховој околини.
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На територији Београда укупно је заштићено 44 природних добара и то: 3 предела
изузетних одлика (Велико ратно острво, Космај и Авала), 13 споменика природепросторне 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), 22 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 1,66 % површине Београда (Извор: Централни
регистар заштићених подручја за 2014. годину), тенденција је да у току 2016. године
укупна површина под заштићеним подручјима износи 2,34 %.
Очување вредности, заштита и унапређење заштићених подручја реализује се у
континуитету од 1993. године, годишњим програмима заштите и развоја заштићених
подручја које доносе и извршавају управљачи уз стручну контролу Завода за заштиту
природе Србије и сагласност Секретаријата за заштиту животне средине. Овде
представљамо само најзначанија.
У 2013. години припремљени су и усвојени акти о проглашењу седам нових заштићених
подручја и то: Звездарска шума, Липовичка шума - Дуги рт, Бојчинска шума, Обреновачки
Космај - манастир Павловац
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забран, Кестен на Дорћолу, Станиште гљиве на Ади Циганлији, Земунски лесни профил.
Усвојено је решење о измени решења о стављању под заштиту природног добра „Три
храста лужњака–Баре”, као и решење о престанку заштите заштићеног природног
добра „Стабло хималајског боровца” у улици Темишварска број 23 у Београду. Завршена
је студија за потребе заштите новог добра „Стабло винове лозе у Земуну”.
У априлу 2014. године донето је решење о проглашењу заштићеног подручја „Шума
Кошутњак”, као и измена решења о проглашењу заштићеног природног добра „Кестен
на Дoћолу”. У априлу 2014. године донето је решење о проглашењу два заштићена
природна добра и то „Храст у улици Мије Ковачевића” и „Винова лоза у Земуну”, док
је у мају донето решење о проглашењу заштићеног подручја - Лесни профил Капела
у Батајници
У 2015. години донето је решење о измени решења за Бањичку шуму , којим је ово
заштићено подручје добило нови назив „Бајфордова шума”. За заштићена подручја
„Станиште малог вранца”, „Подручје форланда Београда”, „Станиште Велико Блато” и
споменик природе Миоценски спруд „Ташмајда” процедура о стављању под заштиту
је у току.
Велико ратно острво
„Предео изузетних одлика је релативно мање подручје, живописних пејзажних
обележја, ненарушених примарних вредности предеоног лика са присуством облика
традиционалног начина живота и културних добара, а такође и заштићена околина
непокретних културних добара”.
Природно добрo Велико ратно острво, заштићено је 2005. године, налази се на
територији градске општине Земун и састоји се од две речне аде, Великог (210, 66 hа),
и Малог ратног острва (0,72 hа), које су смештене између 1172.и 1169. km тока Дунава,
са заштитним појасом у ширини од 50 метара водене површине. Заштићено подручје
чини и свака друга површина тла Великог и Малог ратног острва које се, при најнижем
стању водостаја, налази изнад нивоа реке, као и сви спрудови који повремено настају.
Велико ратно острво заштићено је ради очувања живописних пејзажних обележја
и ненарушених примерних предеоних вредности од изузетног значаја за очување
станишта природних реткости, ретких и угрожених птица мочварица и ради заштите
репрезентативне морфолошке и геолошке творевине - речног острва насталог на ушћу
Саве у Дунав, које има културно-историјски и рекреативни значај за Београд.
Карактерисано је као значајно природно добро у оквиру кога су утрвђене три зоне са
различитим режимом заштите, а управљач је ЈКП„Зеленило Београд”.
Форланд Београда
Форланд Београда је подручје које је у процедури проглашења заштите и категорисано
је као предео изузетних одлика. Заузима површину од 1856 hа, а када буде установљена
заштита овог подручја биће друго по величини заштићено подручје у Београду.
Подручје форланда Београда обухвата небрањени копнени део од насипа ка реци
Дунав од km 1188 до km 1168, на подручју градских општина Земун и Палилула.
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Звездарска шума

Предео изузетних одлика „Форланд Београда” штити се ради очувања природних
вредности највећег плавног подручја у централној Србији, заштите и очувања
изворних, репрезентативних и естетских одлика предела који обухвата ритове, аде,
плавне шуме, кубике, дунавце, остатке природних низијских аутохтоних шума врбе и
тополе, као природно станиште орла белорепана, миграторних врста птица мочварица
и других биљака и животиња, плодиште риба и репродуктивни центар за водоземце
и гмизавце које је значајно за еколошки интегритет екосистема Дунава, као и ради
стварања услова за одрживо и контролисано коришћење простора. У оквиру овог
заштићеног подручја планира се утврђивање два степена заштите, а за управљача је
предложено ЈП „Србијашуме”-Шумско газдинство Београд.
Звездарска шума
Споменик природе Звездарска шума заштићена је 2013. године, налази се на територији
градске општине Звездара, а окружена је стамбеним насељима и саобраћајницама и
веома угрожена непланском градњом последњих деценија. Звезрадска шума заштићена
је ради очувања природних вредности, структуре и квалитета шуме, земљишта и
ваздуха, као и унапређења просторне целине настале људском активношћу која је
важан део система градског зеленила и која примарно доприноси спречавању појаве
клизишта, регулисању и побољшању микроклиматских услова и услова за одмор
и рекреацију. Категорисана је као значајно природно добро и установљен режим
заштите III степена.
Укупна површина заштићеног подручја износи 80 ha, а управљач је ЈКП„Зеленило
Београд”.
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5. Заштићена природна добра на територији Београда

Лесни профил Капела у Батајници
Заштићено подручје Лесни профил Капела у Батајници, заштићено је 2014. године,
налази се на територији градске општине Земун и заузима површину од 5,5 ha. Подручје
је заштићено на основу евидентираних и установљених природних обележја као
посебно вредан објекат геонаслеђа који је од великог значаја за научна истраживања
геолошке прошлости ових простора. Одликује се јединственим геолошким,
геоморфолошким, палеогеографским, палеоклиматолошким, седиментолошким и
палеонтолошким вредностима и представља један од најзначајнијих стратиграфских
репера. Категорисан је као значајно природно добро и установљен режим заштите II
степена, а управљач заштићеног подручја је удружење „Еколошки покрет Земун”.

Пионирски парк
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СП

СП

Васе
Пелагића
број 40

Васе
Пелагића
број 40

Пуковника
Бацића 7

Стабло
магнолије
Magnolia
soulangeana
Soul.

Стабло гинка
Ginko biloba L.

Лалино дрво
Liriodendron
tulipifera L.

1.

2.

3.

4.
СП

СП

Велико поље
(Јозића
колиба)

Група стабала
храста
лужњака код
Јозића колибе
Quercus robur L.

Врста
добра

Адреса /
локација

Број у
Регистру

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Редни
бриј

Година
заштите

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

III

III

III

III

1998.

1998.

1998.

1996.

Општина
Савски венац

Општина
Савски венац

Породица
Станисављевић

Савски
венац
КО Савски
венац
К.п. 11158/1

Савски
венац
КО Савски
венац
К.п. 20025/1

Друштвена
својина

Савски
венац
КО Савски
венац
К.п. 11158/1

Обреновац
КО Велико
поље
К.п. 1571,
1572, 1573

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Категорија
добра

4,9 аri

3,8 аri

1,77 аri

16,25 аri

Заштићена
површина

Управљач

Решење
Скупштине
града Београда
ЈКП
"Зеленило
("Службени
Београд"
лист града
Београда", бр.
16/98)
Решење
Скупштине
града Београда
ЈКП
("Службени
"Зеленило
лист града
Београд"
Београда", бр.
16/98)
Решење
Скупштине
града Београда
ЈКП „Зеленило
(„Службени
Београд“
лист града
Београда“, бр.
16/98)

ЈП за
Решење
заштиту и
Скупштине
града Београда унапређење
животне
("Службени
средине на
лист града
територији
Београда", бр.
1/96, 11/05,
општине
Обреновац
/10)

Правни акт

Летњиковац
краља Петра I
Карађорђевића

Летњиковац
краља Петра I
Карађорђевића

Напомена
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Адреса /
локација

Толстојева
број 9

Ботићева
број 12

Стабло кедра
Cedrus atlantica
Man

Тиса у
Ботићевој
Taxus baccata L.

6.

7.

8.

Платан код
Милошевог
Топчидерски
конака
парк
Platanus acerifolia
Wild.

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Угао
Његошеве
улице и
Српских
владара

Број у
Регистру

Храст на
Цветном тргу
Quercus robur L.

5.

Редни
бриј

СП

СП

СП

СП

Врста
добра

Година
заштите

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

III

III

III

III

2001.

2001.

2001.

2001.

Марковић
Стеван и
Марковић
Султана (са
по 1/2)

Савски
венац
КО Савски
венац
К.п. 20226

Савски
венац
КО Савски
венац
К.п. 20121/1

Општина
Врачар

Општина
Савски венац
и др.

Врачар
КО Врачар
К.п. 5130

Савски
венац
КО Савски
венац
К.п. 11585/1

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Категорија
добра

0,5 аri

0,95 аri

2,83 аri

18,85 аri

Заштићена
површина

Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда", бр.
22/01)
Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда", бр.
22/01)
Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда", бр.
22/01)
Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда", бр.
22/01)

Правни акт

ЈКП
"Зеленило
Београд"

ЈКП
"ЗеленилоБеоград"

ЈКП
"Зеленило
Београд"

ЈКП
"Зеленило
Београд"

Управљач

Напомена
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СП

12.

Платан на
Врачару
Макензијева
Platanus aceriofila
број 73
Willd

Жанке
Стокић 29

Два стабла
хималајског
боровца
Pinus excelsa Wall

10.

11.

СП

Стабло
хималајског
Темишварска
боровца број 23
Pinus excelsa Wall.

9.

СП

СП

Ботићева
број 12

Две магнолије у
Ботићевој
Magnolia
soulangeana Soul.

Врста
добра

Адреса /
локација

Број у
Регистру

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Редни
бриј

Година
заштите

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

III

III

III

III

2002.

2001.

2001.

2001.

Друштвена
својина

Општина
Савски венац

Савски
венац
КО Савски
венац
К.п. 1351 и
1354

Врачар
КО Врачар
К.п. 1486

0,82 аri

Лозанић
Јелена (2/3)
и др.

Савски
венац
КО Савски
венац
К.п. 11403

0,485 аri

2,20 аri

0,6 аri

Заштићена
површина

Савски
венац
КО Савски
венац
К.п. 20121/1

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Категорија
добра

ЈКП
"Зеленило
Београд"

ЈКП
„ЗеленилоБеоград“

Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда", бр.
5/02)

ЈКП
"Зеленило
Београд"

ЈКП
"ЗеленилоБеоград"

Управљач

Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда", бр.
22/01)

Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда", бр.
22/01)
Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда", бр.
22/01)

Правни акт

Напомена
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Кнеза Симе
Марковића

Пожешка бр.
28, Баново
брдо

''Две тисе
Саборне цркве''
Taxus baccata L.

Тиса у
Пожешкој
Taxus baccata L.

Чемпрес на
Дедињу
Cupressus
arizonica Greene

Стабло гинка
Ginkgo biloba L.

13.

14.

15.

16.

Парк "Стара
Звездара",
угао
Булеварa
ослобођења
и Тиршове
улице

Музеј
Политике и
српске
штампе
Булевар
кнеза
Александра
Карађорђевића 10 а

Адреса /
локација

Број у
Регистру

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Редни
бриј

СП

СП

СП

СП

Врста
добра

Година
заштите

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

III

III

III

III

2006

2006.

2006.

2005.

Савски
венац
КО Савски
венац
К.п. 1472/3

Савски
венац
КО Савски
венац
К.п. 20083

Чукарица
КО Чукарица
К.п. 10356/1

Стари град
КО Стари
град
К.п. 1925

Општина
Савски
венацдржавна
својина

Државна
својина

Државна
својина

Српска
православна
црква

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Категорија
добра

1,02 аri

0,57 аri

1,03 аri

2,41 аri

Заштићена
површина
Управљач

ЈКП
"Зеленило
Београд"

ЈКП
"Зеленило
Београд"

Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда", бр.
18/06)

Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда", бр.
18/06)

Решење
Скупштине
града Београда
ЈКП „Зеленило
("Службени
Београд“
лист града
Београда", бр.
25/05)
Решење
Скупштине
града Београда
ЈКП „Зеленило
(„Службени
Београд“
лист града
Београда“, број
18/06)

Правни акт

Напомена

206

zastita zivotne sredine prelom.indd 206

26.10.2016 10:31:50

20.

19.

Два стабла
кримске липе
на Андрићевом
тргу
Tillia spp.
Храст лужњак,
келреутерија и
мечја леска
Quercus robur
L. Koelreuteria
paniculata Laxm.
Corylus colurna L.

Калемегдан

Андрићев
трг

СП

СП

СП

Ужичка 18

Буква на
Дедињу
Fagus sylvatica L.

Врста
добра

18.

Адреса /
локација

СП

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Три храста
лужњака – Баре Шиљаковац
Quercus robur L.

Број у
Регистру

17.

Редни
бриј

Година
заштите

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

III

III

III

III

1981.

1981.

2008.

2006.

Стари град

Стари град
КО Стари
град

Општина
Савски венац

Барајево
КО
Шиљаковац
К.п. 1131

Друштвена
својина

Државна
својина

МЗ
Шиљаковац

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Категорија
добра

2,4 аri

50 аri

Заштићена
површина

Управљач

ЈКП
"Зеленило
Београд"

ЈКП
"Зеленило
Београд"

Решење
СО Стари град
IV-352-24/81
од 07.05.1981.

Решење
СО Стари град
IV-352-24/81
од 07.05.1981.

Решење
Скупштине
Месна
града Београда
заједница
(„Службени
Шиљаковац
лист града
Београда“, број
18/06)
Решење
Скупштине
града Београда
ЈКП „Зеленило
("Службени
Београд“
лист града
Београда" бр.
02/08)

Правни акт

ЈКП „Зеленило
Београд“ извршава
посебан програм
одржавања

Напомена
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3.

СП
ГК

22.

Булевар
Војводе
Мишића

1991.

5 стабала тисе,
4 стабла
кавкаске
птерокарије
Градски парк
Gumnocladus
у Земуну
cannadensis Lam.
Taxus baccata L.
Pterocarya
fraxinifolia Spach.

Сенонски спруд
Машин мајдан

1983.

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

Друштвена
својина

Друштвена
својина

1969.

Савски венац
КОБ 6
К.п. 1453,
1455

Друштвена
својина

6ha
38аri
65 м2

Заштићена
површина

ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ

Земун

Стари град

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Калемегдан

Година
заштите

Једно стабло
европске букве
Fagus sylvatica L.

Категорија
добра

21.

Врста
добра

Адреса /
локација

Број у
Регистру

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Редни
бриј
Управљач

Напомена

Решење
Скупштине
општине
Савски венац
03/3 бр.
11114/1-68
од 10.02.1969.

Није одређен
управљач

У оквиру културноисторијске
целине ТопчидерКошутњак

Решење
Општинског
комитета за
стамбеноЈКП „Зеленило
комуналне и
Није одређен Београд“ извршава
грађевинске
посебан програм
управљач
послове
одржавања
општине Стари
град бр. 35251/83
од 27.07.1983.
Решење
Општинског
секретаријата
за урбанизам,
комуналноЈКП „Зеленило
стамбене и
Није одређен Београд“ извршава
грађевинске
управљач
посебан програм
послове
одржавања
општине Земун
бр. 3531297/91
од 26.09.1991.

Правни акт

208

zastita zivotne sredine prelom.indd 208

26.10.2016 10:31:50

СП

СП

На
Студентском
тргу, између
улица Васине
и Узун
Миркове

2.

1.

Поред улица:
Булевар
ослобођења,
Црнотравске
и др.

5.

Aкадемски
парк

Бајфордова
шума

СП
ГК

Геогри
Димитрова
број 26

Миоценски
спруд Ташмајдан

СП
ГК

Калемегдан

Морски
неогени спруд Калемегдан

4.

Врста
добра

Адреса /
локација

Број у
Регистру

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Редни
бриј

Година
заштите

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

III

III

Друштвена
својина

Палилула
Палилула
КО Београд 2
К.п. 1953/2

2007.

2015.

К. О. Стари
град, к.п.
бр.806

Вождовац
КО Вождовац

Државна
својина

Државна
својина

Друштвена
својина

Стари град
КО Београд 1

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ

1968.

1969.

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Категорија
добра

1 hа
45 аri
90 м2

40 ha
08 аri
02 м2

2ha
46аri
78 м2

Заштићена
површина
Управљач

Напомена

Није одређен
Потребна ревизија
управљач

Решење
Скупштине
града Београда
ЈКП
("Службени
"Зеленило
лист града
Београд"
Београда",
бр. 43/15)
Решење
Скупштине
града Београда
ЈКП „Зеленило
("Службени
Београд“
лист града
Београда", бр.
43/07)

Решење
Скупштине
општине
Палилула
бр. 01
б-12187/1
од 14.12.1968.

Решење
У заштићеној
Скупштине
околини
општине
Није одређен
споменика културе
управљач
Стари град бр.
-Београдска
05/15846/2
тврђава
од 2.02.1969.

Правни акт

209

zastita zivotne sredine prelom.indd 209

26.10.2016 10:31:50

СП

СП

СП

Парк између
Старог и
Новог двора

Град Београд

Између
улица
Таковске,
В. Добрњца,
Д. Стефана,
Далматинске
и
Палмотићеве

Миљаковац

Пионирски
парк

Арборетум
Шумарског
факултета

Ботаничка
башта
"Јевремовац"

Миљаковачка
шума

3.

4.

5.

6.

СП

Врста
добра

Адреса /
локација

Број у
Регистру

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Редни
бриј

Година
заштите

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

III

II

III

III

2010.

1995.

2009

2007.

Општина
Раковица

Стари град
КО Стари
град
К.п. 2554/1 и
2554/3

Општина
Чукарица

Градска
општина
Стари град,
К.О. Стари
град к.п.3009

Државна
својина

Државна
својина

Државна
својина

Државна
својина

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Категорија
добра

85.59
ha

481,83
аri

6.69,62 ha

3hа
60а 13м2

Заштићена
површина
Управљач

Биолошки
факултет у
Београду
Институт за
ботанику

Уредба Владе
Републике
Србије
05 бр. 1101913/95
од 28.06.1995.
("Службени
гласник РС", бр.
23/95)

Решење
Скупштине
града Београда
ЈП
("Службени
"Србијашуме"
лист града
ШГ Београд
Београда" бр.
--41/10)

Шумарски
факултет

Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда" бр.
27/11)

Решење
Скупштине
града Београда
ЈКП „Зеленило
("Службени
Београд“
лист града
Београда" бр.
43/07)

Правни акт

Напомена
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Град Београд

Град Београд

Град Београд

Град Београд

Град Београд

Бојчинска
шума

Шума
Кошутњак

Обреновачки
Забран

Звездарска
шума

Липовачка
шума

8,

9,

10,

11,

7,

Адреса /
локација

Број у
Регистру

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Редни
бриј

СП

СП

Врста
добра

Година
заштите

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

III

III

III

III

III

2013.

2010.

2013.

2014.

2013.

Општина
Чукарица

Општина
Звездара

Општина
Обреновац

Општина
Чукарица

Општина
Сурчин

Државна
својина

270 ha

108 ha

85 ha

Државна
својина

Државна
својина

266 ha
99 ari 88,6m2

Око
100 ha

Заштићена
површина

Државна
својина

Државна
својина

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Категорија
добра

Решењем
Скупштине
града Београда
(„Службени
лист града
Београда“, број
57/I/13)
Решењем
Скупштине
града Београда
(„Службени
лист града
Београда“, број
34/14)
Решењем
Скупштине
града Београда
(„Службени
лист града
Београда“, број
57/I/13)
Решењем
Скупштине
града Београда
(„Службени
лист града
Београда“, број
57/I/13)
Решењем
Скупштине
града Београда
(„Службени
лист града
Београда“, број
57/I/13)

Правни акт

ЈП
"Србијашуме"
ШГ Београд

ЈКП „Зеленило
Београд“

JПЗЖС
градске
општине
Обреновац

ЈП
"Србијашуме"
ШГ Београд“

ЈП
"Србијашуме"
ШГ Београд

Управљач

Напомена
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Град Београд

Ушће Саве у
Дунав

Топчидерски
парк

Велико ратно
острво
Велико и Мало
ратно острво

14,

1.
III

III

III

Град Београд

ПИО

Година
заштите

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

Општина
Савски Венац

Општина
Земун

Општина
Земун

Државна
својина

Државна
својина

Државна
својина

2005.

Земун
КО Земун
Велико:
2621 до 2631
Мало: 2632

Државна
својина

ПРЕДЕЛИ ИЗУЗЕТНИХ ОДЛИКА

2015

2014,

2013,

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Категорија
добра

Лесни профил
Капела у
Батајници

Врста
добра

13,

Адреса /
локација

III

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Лесни профил у
Град Београд
Земуну

Број у
Регистру

12,

Редни
бриј
Правни акт

Управљач

211,38
ha

Решење
Скупштине
града Београда
("Службени
лист града
Београда" бр.
7/05)

ЈКП
''Зеленило
Београд''

Решењем
Скупштине
НВО
града Београда
„Еколошки
(„Службени
0,78а
покрет
лист града
Земун“
Београда“, број
57/I/13)
Решењем
Скупштине
НВО
града Београда
„Еколошки
5 ha 41 ar 74 m2 („Службени
покрет
лист града
Земун“
Београда“, број
44/14)
Решењем
Скупштине
града Београда
ЈКП „Зеленило
29 ha 46 a 44 m² („Службени
Београд
лист града
Београда“, број
37/15)

Заштићена
површина

Напомена
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Град Београд

Град Београд

Станиште
гљиве на Ади
Циганлији

Велико блато

1,

2,

ПИО

Град Београд
Младеновац
и Сопот

Космај
Планина Космај

ЗС

ЗС

ПИО

Врста
добра

Адреса /
локација

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Град Београд

Број у
Регистру

Авала

3.

2.

Редни
бриј

Година
заштите

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

III

III

I, II, III

III

Општина
Вождовац,
делови КО
Бели Поток,
Рипањ, Зуце,
Пиносава

2016

2013

Општина
Палилула

Оштина
Чукарица

Државна
својина

Државна и
приватна
својина

Приватна
својина:
282,60 ари

Државна
својина:
68,830 ари

Државна
својина

ЗАШТИЋЕНА СТАНИШТА

2007.

2005.

Младеновац:
КО Амерић,
Корачица
и Велика
Иванча
Сопот:
КО Рогача и
Немеикуће

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Категорија
добра

293ha 68a
75m2

489,13 ha

3514,50
ha

Заштићена
површина
Управљач

Решењем
Скупштине
Јавно
града Београда предузеће
(„Службени
''Србијашуме''
лист града
ШГ Београд
Београда“, број
57/I/13)
Одлуком
Шарански
Скупштине
рибњак„Мика
града Београда
Алас“,
(„Службени
улица Саве
лист града
Ковачевића
Београда“, број III део бб, у
37/16)
Београду

Решење
Јавно
Скупштине
града Београда предузеће
''Србијашуме''
("Службени
ШГ Београд
лист града
Београда" бр.
43/07)

Решење о
Скупштине
Јавно
града Београда
предузеће
("Службени
''Србијашуме''
лист града
ШГ Београд
Београда" бр.
29/05)

Правни акт

Напомена
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2.

1,

Редни
бриј

1

Број у
Регистру

Форланд леве
обале Дунава

Станиште малог
вранца

НАЗИВ
ЗАШТИЋЕНОГ
ПРИРОДНОГ
ДОБРА

Град Београд

Град Београд

Адреса /
локација

Врста
добра

Година
заштите

Општина,
КО и кат.
парцела
Ималац
(корисник)

Заштићена
површина

III

III
2011-2013.

Општина
Звездара

Опшина
Чукарица
Државна
својина
1700 ha

1.
ПРИРОДНА ДОБРА – У ПОСТУПКУ СТАВЉАЊА ПОД ЗАШТИТУ

СПОМЕНИЦИ ПРИРОДЕ – ПОЈЕДИНАЧНА СТАБЛА

Категорија
добра
Правни акт

Управљач

У поступку
стављања под
заштиту

У поступку
стављања под
заштиту

Напомена
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6 ЖИВОТНА СРЕДИНА У
ФУНКЦИЈИ ПРЕВЕНЦИЈЕ И
ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ЗА ЗДРАВЉЕ

zastita zivotne sredine prelom.indd 215

26.10.2016 10:31:53

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

Концепти и модели који повезују здравље и животну средину

Мониторинг животне средине обезбеђује податке у складу са прихваћеним моделом
DPSEEA. У оригиналном називу скраћеница води порекло од следећих појмова:
D – Driving force (покретачка снага),
P – Pressures (притисак),
S – State (стање),
E – Exposure (изложеност),
E – Effects (ефекти),
A – Action (акција).

У суочавању са проблемима у животној средини и последичним ефектима на здравље,
посебно на децу, друштвена заједница покушава да усвоји и примени разноврсне
акције (А). Оне могу бити у различитим формама и могу бити усмерене на различите
сегменте (циљне тачке)трајања односа животна средина – здравље. Активности могу
бити предузете да се смањи или контролише опасност која је идентификована, као што
је нпр. ограничење емисије загађујућих материја или мере које су усмерене на заштиту
од поплава. Најефикасније су дугорочне акције које су у свом прилазу превентивне, са
циљем елиминације или смањења утицаја који доводе до промена. Једна од дугорочних
Акција на нивоу Републике Србије коју је усвојила и влада Републике Србије јесте:
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6. Животна средина у функцији превенције и процене ризика за здравље

ПЛАН АКЦИЈЕ ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ И ЗДРАВЉЕ ДЕЦЕ који се односи на период
од 2009. до 2019.године. Овим планом одређени су приоритети, који су исказани као
четири приоритетна циља прихваћена на IV Министарској конференцији Еврпске Уније
о животној средини и здрављу. Четири основна регионална приоритета су:
1. Регионални приоритет I – Вода и санитација;
2. Регионални приоритет II – Удеси, повреде и физичка активност;
3. Регионални приоритет III – Квалитет ваздуха;
4. Регионални приоритет IV – Хемијски, физички и биолошки агенси и здравље
на раду.
У оквиру четири наведена приоритета планирани су дугорочни и средњорочни
циљеви, а у оквиру средњорочних циљева јасно су дефинисане поједине активности.
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ I – до 2019.године допринети унапређењу адекватних и безбедних
изворишта водоснабдевања и одговарајуће санитације за децу.
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ II – до 2019. године, унапређена безбедност животне средине и
повећана физичка активност деце ради смањења умирања, инвалидитета, повређивања
и оболевања деце (учешће у саобраћају, спорту и слободним активностима, повреде
у домаћинству).
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ III – до 2019.године допринети смањењу изложености деце загађеном
ваздуху ради превенције респираторних и осталих болести везаних за аерозагађење.
ДУГОРОЧНИ ЦИЉ IV – Очувано и унапређено здравље деце и одраслих у репродуктивном
периоду смањењем изложености физичким, хемијским и биолошким штетностима у
животној средини до 2019.године (животна средина и радна околина која даје подршку
здрављу деце).
У оквиру својих програмских циљева Здравље у Европи за 21 век Светска здравствена
организација, СЗО указује на неопходност да би становништво у региону требало
да живи у безбеднијој животној средини, са изложеношћу опасним загађењима за
здравље на нивоима који не прелазе међународно усвојене стандарде.
Потреба да се до краја развију инструменти који би допринели подршци у политици
одлучивања у области животне средине и јавног здравља условила је доношење одлуке
да се успостави свеобухватни информациони систем у области животне средине и
здравља. Светска здравствена организација (СЗО), подржана од великог броја земаља
чланица, у сарадњи са Европскм агенцијом за животну средину, (ЕЕА) успела је да
дефинише и реализује пројекат „Здравствени индикатори животне средине – развој
Методологије за СЗО европски регион“.
Развој ове методологије ће онима који доносе одлуке дати довољно информација о
изложености популације факторима ризика у животној средини, ефектима на здравље
и активностима које треба предузети да се ови ефекти смање и доведу на прихватљив
и упоредив ниво.
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7 Комуналне делатности у
функцији заштите животне
средине

а) Градска управа
7.1. Секретаријат за комуналне и стамбене послове
7.2. Секретаријат за енергетику
7.3. Секретаријат за саобраћај
7.4. Секретаријат за инспекцијске послове- Сектор за заштиту 			
животне средине и водни инспекцијски надзор
б) Јавна предузећа
7.5. ЈКП„Београдски водовод и канализација“
7.6. ЈКП„Градска чистоћа“
7.7. ЈКП„Зеленило Београд“
7.8. ЈКП„Београдске електране“
7.9. Градско саобраћајно предузеће„Београд“
7.10. ЈП„Ада Циганлија“
7.11. ЈКП„Градске пијаце“
7.12. ЈВП„Београдводе“
в) Институције од значаја за животну средину
7.13. ПД Термоелектране „Никола Тесла“
7.14. ЈП„Србијашуме“
7.15. Ботаничка башта„Јевремовац“
7.16. Завод за заштиту природе Србије
7.17. Туристичка организација Београда
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КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

7.1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ

Секретаријат за комуналне и стамбене послове врши послове који се односе на:
•

Уређивање и обезбеђивање материјалних и других услова за трајно
обављање комуналних делатности и њихов развој:
–– снадбевање водом за пиће,
–– пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода,
–– уређивање начина коришћења и управљања изворима, јавним бунарима
и чесмама,
–– управљање гробљима и погребне услуге,
–– управљање пијацама,
–– одржавање чистоће на површинама јавне намене,
–– одржавање јавних зелених површина,
–– димничарске услуге,
–– делатност зоохигијене

•

Уређивање општих услова одржавања комуналног реда у граду;

•

Надзор над обављањем комуналних и других делатности из надлежности
секретаријата;

•

Учествовање у припреми локалног плана управљања отпадом;

•

Спровођење јавних набавки из надлежности Секретаријата;

•

Старање о делатности одржавања стамбених зграда и безбедности њиховог
коришћења и друге послова у складу са законом, Статутом града и другим
прописима;

•

Рестаурацију фасада зграда које су утврђене за културна добра, у складу са
законом;

•

Послове који се односе на управљање градским водама, заштити изворишта,
пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће прикупљање, пречишћавање и
одвођење атмосферских и употребљених вода

•

Обезбеђује средства за означавање назива улица и тргова на делу територије
града и обавља друге послове, у складу са законом, Статутом града и другим
прописима.

•

Учествује у изради програма редовног одржавања чистоће јавних површина,
одржавање јавних зелених површина, парк шума, дрвореда, жардињера,
санитарних објеката, одржавање заштићених природних добара, програм
поправки и санација оштећених и деградираних јавних зелених површина и
снитарних објеката, као и програма водоснадбевања, одвођења атмосферских
и отпадних вода;
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•

давање предлога 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 ЈКП:
–– ЈКП „Зеленило Београд”
–– ЈКП „Градска чистоћа”
–– ЈКП „Београдски водовод и канализација”
–– ЈКП „Ветерина Београд”

•

извршење послова и задатака који се односе на одржавање комуналног
одрзавања сума од значаја за град Београд, Секретаријат закључује уговор
са ЈП „Србијашуме” .
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7.2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ

Секретаријат за енергетику почео је са радом 01.07.2014. године. Привремени орган
града Београда на седници одржаној дана 22.04.2014. године донео је Одлуку о
изменама и допунама Одлуке о градској управи града Београда („Службени лист града
Београда” број 37/14), којом је Управа за енергетику, која је била у саставу Секретаријата
за комуналне и стамбене послове формирана као Секретаријат за енергетику.
Одредбом члана 23. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о градској управи града
Београда прописано је да даном почетка примене наведене одлуке престаје са радом
Управа за енергетику у саставу Секретаријата за комуналне и стамбене послове, а
почиње са радом Секретаријат за енергетику, са делокругом утврђеним наведеном
одлуком.
Делокруг Секретаријата за енергетику утврђен је одредбом члана 62. Одлуке о Градској
управи града Београда, којом је утврђено да врши послове који се односе на:
•

планирање и развој енергетике на територији града;

•

припрему акта о условима за стицање статуса повлашћеног произвођача
топлотне енергије и вођење регистра;

•

припрему подстицајних мера за производњу топлотне енергије коришћењем
обновљивих извора енергије;

•

доношење Методологије о висини трошкова прикључења на систем за
дистрибуцију топлотне енергије;

•

припрему програма и плана, као и спровођења мера енергетске ефикасности;

•

сарадњу са надлежним министарством ради праћења спровођења Акционог
плана за енергетску ефикасност у Републици Србији;

•

систем енергетског менаџмента, у складу са законом;

•

припрему акта којим се утврђују посебни финансијски и други подстицаји
за ефикасно коришћење енергије на територији града, кроз реализацију
пројеката и других активности;

•

координацију активности у области енергетске ефикасности и употребе
обновљивих извора енергије на територији града;

•

припрему програма унапређења енергетске ефикасности у превозу;

•

прикупљање, контролу и обраду података о потрошњи свих врста енергената
за потрошаче на територији града;

•

креирање и израду енергетског биланса по врстама енергената и секторима
потрошње, у свему према Европској регулативи;

•

координацију са надлежним електродистрибутивним предузећем у погледу
заштите интереса корисника услуга и институција на територији града;
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•

уређивање и обезбеђивање организационих, материјалних и других услова за
трајно обављање комуналних делатности и њихов развој и то: производња и
дистрибуција топлотне енергије и обезбеђивање јавног осветљења, и других
делатности на одређеном подручју за које је град основао предузеће, односно
ове послове поверио другом привредном друштву или предузетнику;

•

врши надзор над обављањем комуналних и других делатности из надлежности
секретаријата;

•

издавање лиценци из области топлотне енергије, у складу са законом;

•

спроводи јавне набавке из надлежности секретаријата, обавља и друге
послове у области из делокруга Секретаријата у складу са законом, статутом
града и другим прописима.

Секретаријат врши, као послове државне управе поверене законом, послове издавања
енергетских дозвола, као и друге послове државне управе које република повери граду
из делокруга Секретаријата.
У надлежности Секретаријата за енергетику су Јавна комунална предузећа и Привредно
друштво:
•

ЈКП „Јавно осветљење”

•

ЈКП „Београдске електране”

•

Привредно друштво „Електроизградња” д.о.о. Београд

Пројекти Секретаријата за енергетику
Ванградски топловод од ТЕНТ А до ТО „Нови Београд”
Изградња топловода између ТЕНТ ‘’А’’ и топлане ТО „Нови Београд“ са измењивачком
и препумпним станицама, чиме би се обезбедила јефтинија топлотна енергија за
потрошаче у Београду и драстично би се смањила потрошња
мазута, који имају негативан утицај на животну средину у Београду. Циљ пројекта је
смањење зависности од увоза енергената за грејање града Београда, а самим тим и
смањење трошкова за енергенте ЈКП „Београдске електране”. За реализацију пројекта
неопходна је сарадња града Београда и ЕПС.
Машински факултет је завршио Студију. У току је финализација по питању примедби
и сугестија од стране наручиоца (ЈКП Београдске електране и ЕПС).
Вредност пројекта, према урађеној студији је 165.000.000 евра. Пројекат би био
реализован у наредне 3 – 4 године.
Изградња постројења са топлотним пумпама на ТО „Нови Београд”
Инсталирањем топлотних пумпи на локацији ТО „Нови Београд”, користила би се
топлота из реке Саве као обновљивог извора енергије, као и електрична енергија
за погон топлотних пумпи и за производњу топлотне енергије (потребна је само 1
јединица електричне енергије да би произвели 3-3,5 јединица топлотне енергије). План
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се односи на прву фазу пилот пројекта за изградњу новог постројења са топлотним
пумпама (капацитет са производњом око 16,8 МW топлоте).
Реализацијом овог пројекта би се смањила потрошња прородног гаса и мазута, који
имају негативан утицај на животну средину у Београду.
У току је процедура пред Саветом за јавно-приватно партнерство.
Котао од 5 МW на биомасу у ТО „Борча“ и котао од 5 МW на биомасу у ТО
„Вишњичка бања”
У оквиру постојећих топлана, које као гориво користе мазут, планира се изградња
нових котлова од 5 МW који би као гориво користили дрвну сечку. Котлови би се
користили током целе године.
Реализацијом пројеката би се смањила потрошња мазута, која има негативан утицај
на животну средину у Београду.
У току је процедура пред Саветом за јавно-приватно партнерство.
Гашење котларница које су у надлежности ЈКП „ Београдске елетране”
•

Реконструкција магистралног топловода М6 преко моста „Газела” (Аранжман
са Министарством рударства и енергетике и KfW банком)

•

ЈКП Београдске електране је финансирало израду Студије оправданости и
идејног пројекта, Главне пројекте реконструкције магистралног топловода и
на израђену документацију прибавило грађевинску дозволу за предвиђену
реконструкцију.

•

Пројектом је предвиђена замена постојећег топловода ДН600 новим
топловодом већег пречника ДН750 у дужини од око 1km трасе (2km цеви).
Пројектом је предиђено да се реконструкција топловода реализује у току
три грађевинске сезоне (грађевинска сезона у периоду од 01.05. до 15.09.).
До сада су реализовани радови у оквиру стубова моста и између стубова у
земљи. Главни део реконструкције на самом мосту (бетонски и челични део
моста) није изведен. Укупна инвестициона вредност је око 5 милиона евра.

•

Овим топловодом ће бити могуће пласирати преко 300 МW топлотне
енергије из топлане ТО Нови Београд, потрошачима у оквиру топловодних
дистрибутивних мрежа топлана „Дунав” и „Коњарник”.

•

Из овог топловода је предвиђено да се топлотном енергијом снабдевају
потрошачи који се сада греју из котларница прекомерних загађивача
ваздуха са подручја Сењака (5 котларница) и подручја од станице Прокоп
до Аутокомаде (3 котларнице), а све у циљу гашења котларница које имају
забрану рада изречену од инспектора за заштиту животне средине и
прилагођавања нормама ЕУ у области заштите животне средине, повећања
енергетске ефикасности у производњи и дистрибуцији топлотне енергије.

•

Овим топловодом предвиђено је снабдевање будућих потрошача у зони
пројекта „Београд на води” за предвиђени обим изградње од 1.800.000 m2 по
изградњи целокупне предвиђене инфраструктуре у подручју које обухвата
пројекат.

224
zastita zivotne sredine prelom.indd 224

26.10.2016 10:31:56

7. Комуналне делатности у функцији заштите животне средине

•
•
•

Изградња топловодне мреже на потезу од Омладинског стадиона до краја
Карабурме
Реализација пројекта је започета 2016. године.
Реализацијом овог пројекта омогућава се у наредне четири године гашење
17 котларница на Карабурми, које су велики загађивачи животне средине јер
као гориво користе мазут и угаљ.

Изградња комбинованог гасног постројења (CHP) zа припрему потрошне топле
воде на ТО Вождовац (Аранжман са Министарством рударства и енергетике и
KfW банком)
На локацији ТО Вождовац врши се припрема ПТВ током читаве године што значи
да постоје повољни услови zа изградњу комбинованог гасног постројења (CHP) zа
производњу топлотне и електричне енергије.
Реализацијом овог пројекта смањила би се потрошња прородног гаса и мазута, који
имају негативан утицај на животну средину у Београду.
Снага топлотног дела била би 10 МWth (овај капацитет би покривао потребну снагу zа
припрему ПТВ током целе године), а снага електродела би била 10 МWel.
Током летњих месеци за потребе припреме ПТВ потребно је произвести око 4.500
МWhth топлотне енергије, а CHP постројење производило би око 7.500 МWhth , што
значи да би било довољно топлотне енергије и за локалне потребе (грејање мазута,
термичку припрему итд). Сада се за те потребе користе парни котлови лети, а зими
током ноћи за ПТВ ради велики котао снаге 58 МW. Због превеликог капацитета котла
у односу на потребу припреме ПТВ , котао ради на минималном режиму тиме је степен
корисности знатно мањи у односу на пројектовани за ове котлове.
Радом CHP постројења у зимском периоду (и током ноћи) обезбеђивало би се довољно
топлотне енергије за ПТВ и локалне потребе па вреловодни котлови уопште не би
радили односно производила би се топлотна енергија по знатно нижој цени у односу
на досадашњи начин рада.
Време припреме документације са спровођењем поступка јавне набавке и
потписивањем уговора 3-5 месеци.
Време изградње постројења и пуштање у рад 9-12 месеци .
Комбинована топлана и електрана (КТЕ) у Падинској Скели која за гориво користи
биомасу
Према Споразуму о Пројекту између Владе Швајцарске Конфедерације, Владе
Републике Србије и Града Београда о пружању финансијске помоћи у виду донације
за Пројекат „Комбинована топлана и електрана (КТЕ) у Падинској скели која за гориво
користи биомасу”, укупан буџет износи 989.775.000,00 динара (односно 7.918.200 €), и
45.282.311,80 динара (односно 435.000 CHF). Буџет пројекта је састављен од швајцарске
донације у износу од 6.418.200 € и 435.000 CHF и учешћа Града Београда у износу од
193.750.000 динара (односно 1.500.000 €). Средства Града Београда ће се искористити
за изградњу топловодне мреже између топлотног постројења локалне школе „Олга
Петров” и клинике „ДР Лаза Лазаревић” у насељу Падинска Скела као и за обезбеђење
свих потребних административних давања, дозвола, лиценци. Средства швајцарске
донације ће се искористити за изградњу когенеративног постројења и енергетске
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реконструкције школе и клинике. Након израде потребних пројеката и прибављања
потребних дозвола, крајем 2015. године започето је са извођењем грађевинских
радова у школи и клиници, који треба да буду завршени до краја 2016. године.
Радови који се спроводе на енергетској ефикасности у школи и клиници ће омогућити
мању потребу за енергијом до 45%. Такође, биће омогућена употреба обновљивих
извора енергије уместо досадашњих фосилних горива. Енергија, која ће се користити за
грејање и за потрошну топлу воду, добијаће се из биомасе – отпадно дрво, која настаје
на територији града Београда, а скупља га ЈКП „Зеленило Београд” у својим редовним
активностима. На овај начин ће бимасом бити замењено око 40 тона лож уља, 200
тона мазута и 154 тоне угља, које су до сада користили школа и клиника. Овим ће се
значајно утицати на побољшање квалитета животне средине у Београду.
Избор и израда пројеката из области енергетске ефикасности и коришћења
обновљивих извора енергије
Енергерска ефикасност и употреба обновљивих извора енергије у оквиру јавних
објеката као што су школе, вртићи и домови здравља, биће реализована након
сагледавања реалних могућности за повећање енергетске ефикасности и употребу
обновљивих извора енергије (енергије Сунца, геотермалних подземних водних ресурса
и биомасе) у конкретним установама. Избор школа које ће бити обухваћене пројектом
ће бити извршен тако да се постигну максималне уштеде уз оптимална улагања.
Процена потребних средстава ће се извршити након израде пројектне документације.
Како је раније успешно реализована употреба енергије Сунца за загревање базена
у ОШ „Ђорђе Крстић”, планира се употреба сличног система у осталим школама које
имају базене. Искуство је показало да се годишње штеди око 40% електричне енергије,
смањена је продукција СО2, а период коришћења базена је продужен и на летњи
период, што употпуности оправдава овакве активности.
Израђен је пројекат употребе биомасе (пелета или сечке) за загревање ОШ „Никола
Тесла”, која ће заменити досадашњу употребу мазута. На тај начин би се обезбедило
базно загревање током целе грејне сезоне. Само у пиковима (температуре испод
-5С0 ) би се користо један котао из старе котларнице за догревање. Овде се очекује
супституција употребе мазута на нивоу од минимум 85%, а самим тим и значајно
смањење продукције СО2.
Енергетска едукација
Секретаријат за енергетику је само у току 2015. године спровео поступке јавних
набавки и реализовао два програма енергетске едукације:
• Програм обуке о оптимизацији потрошње и рационалном коришћењу
енергије за град Београд и општине на територији града Београда,
намењен запосленима у Градској управи, јавним комуналним предузећима,
представницима општина, представницима скупштина станара као и свим
заинтересованим грађанима. Овај програм је реализован у пет едукативних
сесија са темом „Наплата топлотне енергије по утрошку у Београду - предности
и изазови”.
• Програм едукације у вези промоције обновљивих извора енергије и
енергетске ефикасности у основним школама града Београда, намењен
ученицима истих као најперспективнијој друштвеној групи за прихватање
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значаја енергетске ефикасности и потребе за рационалним и одговорним
односом према енергији и енергентима. У оквиру овог Програма реализована
су два циклуса едукација: први у 5 основних школа у Београду (Светозар
Марковић, Михаило Петровић Алас, Павле Савић, Борислав Пекић, Олга
Петров) у коме је учествовало више од 800 ученика и други у 12 основних
школа (Милена Павловић Барили, Влада Аксентијевић, Брaнкo Рaдичeвић,
Вojвoдa Рaдoмир Путник, Пeтaр Пeтрoвић Њeгoш, Jeлeнa Ћeткoвић, Јован
Ристић, Лаза Костић, Коста Абрашевић, Васа Пелагић, Алекса Шантић,
Бранислав Нушић) којим је било обухваћено око 2000 ученика.
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7.3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА САОБРАЋАЈ

Улога Секретаријата за саобраћај као елемента Градске управе огледа се у ефикасном
управљању и техничком регулисању саобраћаја како би читав транспортни систем
града функционисао што усклађеније. Непрестаним усклађивањем потреба динамичког,
стационарног и пешачког саобраћаја, коегзистенције са потребама становника и све
већег броја туриста, испитују се могућности што ефикаснијег фунционисања саобраћаја
уз све већу промоцију алтернативних видова превоза као значајног елемента одрживог
транспорта у граду.
Популаризација коришћења јавног градског превоза, зоне успореног саобраћаја, зоне
„30”, пешачке зоне, паркинзи за бицикле, бициклистичке траке, „Дан без аутомобила”,
вожње бицикала, промоција пешачења су активности којима је Секретаријат за
саобраћај у великој мери посвећен у периоду од 2012 до 2016. године како би својим
грађанима понудио алтернативу у коришћењу аутомобила.
Изградња Моста на ади, моста Михало Пупин, саобраћајног магистралног прстена
(обилазнице око Београда) су крупни стратешко инвестициони подухвати који
нису у пословном домену Секретаријата за саобраћај, али њиховом реализацијом
и прописивањем рестриктивних услова за пролазак теретних возила кроз град
и редефинисањем коридора од стране Секретаријата за саобраћај утицало се на
повећање проточности саобраћаја, смањење времена задржавања теретних моторних
возила у градском језгру, што за директну последицу има побољшање квалитета живота
и смањење буке и емисије издувних гасова.
Перманентним испитивањем ефеката уведеног зонског паркирања у централној зони,
увођење зонског паркирања у широј зони од централне, као и обновом тролејбуског
возног парка са 83 нова нископодна тролејбуса, набавком 30 нових нископодних
трамваја CAF, испоруком укупно 200 зглобних аутобуса Солариса израђених према
станрадима ЕURO 5, пробном коришћењу био дизел горива на око 50 аутобуса у
периоду од 2012. па до 2016. године извршено је унапређење и модернизација возног
парка Јавног градског превоза. Заједничким мерама рестриктивног паркирања и
модернизацијом возног парка допринело се квалитету живљења, повећању комфора
и удобности у вожњи што позитивно утиче на све веће опредење грађана да користе
јавни градски превоз уместо сопствених аутомобилa. Заступљеношћу возила јавног
градског превоза која као погонску енергију користе електричну енергију доприноси
се смањењу загађења ваздуха.
Иако су то области на које је најтеже утицати када је реч о избору погонске енергије
приликом куповине возила за сопствене потребе, као позитиван ефекат може се
извући закључак да је из године у годину у порасту број регистрованих возила која
користе евродизел.
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Број регистрованих пурничких возила на територији града
Београд у пероду од 2010. до 2015. године која као погонско
гориво користе Дизел односно Евродизел
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Можда једну од најпозитивнијих активности у протеклом периоду која као последицу
има смањење броја коришћених аутомобила па самим тим и смањење нивоа
аерозагађења можемо издвојити интеграцију железничког система у јединствени
тарифни систем градског превоза. Формирањем БГ-воза 2012. године скептично
се ушло у још једну од понуда јавног градског превоза, док данас тај систем са
интервалима кретање од око 15 минута сваког дана у дневним шпицевина превезе
око 12.500 путника. Посматрано у броју аутомобила могло би се дефинисати да је то
близу 3000 дневно мање аутомобила у центру града.
Идеја о одрживом развоју градова кроз заштиту локалне уличне мреже од моторног
саобраћаја покренута је у Холандији, а затим се ширила свим европским земљама.
Према иностраним искуствима, применом зоне успореног саобраћаја, постижу се
вишеструки позитивни ефекти:
–– смањује се обим саобраћаја,
–– смањује се брзина возила (10 km/h),
–– смањују се бука и загађење,
–– постиже се уштеда енергетских ресурса.
У зони успореног саобраћаја пешаци и возила користе исту површину за кретање, при
чему се саобраћајни услови прилагођавају пешацима. У зони успореног саобраћаја
возач је обавезан да се креће брзином кретања пешака, тако да не омета кретање
пешака, а највише 10 km/h.
Секретаријат за саобраћај је током 2014. и 2015. године покренуо и израдио неколико
пројеката који за директну последицу имају одрживи развој града.
Пројектом Зоне успореног саобраћаја у Београду утврђивани су критеријуми за
увођење зоне успореног саобраћаја на 20 локација у граду.
Израдом студије и увођењем зона успореног саобраћаја на 5 локација током 2014.
и 2015. године реализовани су и основни циљеви пројекта да се улице заштите од
превеликог утицаја аутомобила, да су смањене брзине кретања моторних возила кроз
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ове улице, да су улице постале комфорније за кретање пешака и бициклисте чиме је
унапређена безбедност свих учесника у саобраћају. У наредном периоду наставиће
се са реализацијом пројеката за преосталих 15 улица.

Пројектом „зона 30“ током 2015. године у делу града оивиченом улицама Француска,
Цара Душана, Тадеуша Кошћушка, Узун Миркова и Васина.
Зона “30” је део града у коме је брзина кретања возила ограничена до 30km/h.
Захваљујући дозвољеној брзини од 30km/h у овој зони се постижу вишеструки
позитивни ефекти: смањује се обим саобраћаја и брзина возила, смањују се бука
и загађење, смањује се број саобраћајних незгода, стварају се бољи услови за
бициклистички саобраћај.
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Пројекти паркинг за бицикле и паркинг за моторцикле урађени су као подршка
промовисању бициклистичког саобраћаја као равноправног вида превоза који
све више има својих присталица који бицикл користе као средство превоза.
Бициклистички саобраћај спада у одржив вид саобраћаја, а сам бицикл
не производи буку и загађење и заузима мање простора од аутомобила.
Као такав бициклистички саобраћај узима све значајније место у транспортном систему
града. Имајући у виду значај бициклистичког саобраћаја, у претходном периоду уређено
је око 65 км бициклистичких стаза. Вреди истаћи да је у циљу побољшања и снажније
афирмације бициклистичког саобраћаја у 2015. години уређена бициклистичка трака
у Булевару ослобођења од Аутокоманде до Саве Машковића (Бањица).
Бициклистичке траке ширине једног
метра, са заштитним појасом од пола
метра, су обележене уз десну ивицу коловоза. Њихово обележавање прати и
постављање вертикалне саобраћајне
сигнализације. Прерасподелом коловозних површина мења се однос
возача моторних возила према бициклистима. На овај начин повећава се
безбедност бициклиста јер ознаке на
коловозу непрестано указују возачима на њихово присуство. Крајњи циљ
представља повећање броја грађана
који ће за обављање свог путовања
користити бицикл, а не путнички аутомобил. Коришћењем бицикла као
превозног средства штедимо новац,
побољшавамо здравље и чувамо животну средину.
У оквиру обележавања Европске недеље мобилности одржана је бициклистичка вожња у Булевару ослобођења,
чији је старт био на раскрсници Булевара ослобођења и саобраћајнице која води ка
СЦ „Бањица“, а завршетак на Аутокоманди.
Сама Европска недеља мобилности представља кампању која промовише одрживе
видове транспорта, указује на изазове са којима се градови суочавају приликом
предузимања мера у циљу промене понашања учесника у саобраћају и утиче на
креирање напредније стратегије за развој одрживог транспорта за Европу.
Од 2002. Европска недеља мобилности кроз многобројне активности утиче на избор
начина превоза у градовима, на побољшање здравља и унапређење квалитета живота
грађана.
Локалне власти се подстичу да користе Европску недељу мобилности за тестирање
нових мера у циљу унапређења одрживих видова транспорта, проналажење нових
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решења за смањење учешћа путничког аутобила у саобраћајном току чиме се директно
утиче на смањење емисије, а истовремено повећава квалитет ваздуха.
Током 2015. године у сарадњи са ЈКП „Паркинг сервис“ реализована је студија навођења
возача у паркинг гараже. Циљ ове студије је био да се постигне уравнотежење понуде
и потражње за паркинг местима, боље искористе капацитети паркинг гаража и
посебних паркиралишта, смањи обим саобраћаја, буке и аерозагађења у граду, створи
осећај сигурности код возача да ће пронаћи слободно паркинг место услед доброг
управљања паркирањем, али и стимулисање активнијег коришћења јавног градског
превоза путника.
Такође с е у оквиру мера техничког регулицања саобраћаја прилагођени саобраћајној
ситуацији постојећи сигнални планови на 50 локација ради смањења временских
губитака при проласку кроз раскрснице. Уграђене су стрелице за условно десно
скретање на око 80 локације чиме се утиче на смањење време чекања возила удесном
скретању.
Секретаријат за саобраћај ће и у наредном периоду бити посвећен мерама одрживог
развоја града.
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7.4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ-СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ВОДНИ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Инспекција за заштиту животне средине и водна инспекција налази се у саставу
Секретаријата за инспекцијске послове од јула 2014. године, када су се и све друге
инспекције Града Београда припојиле поменутом секретаријату. Идеја стварања једног
секретаријата у којем ће се наћи све инспекције, потекла је због боље координације и
заједничког рада инспекција.
Инспекција за заштиту животне средине и водна инспекција послују у оквиру Сектора
за заштиту животне средине и водни инспекцијски надзор.
Инспекција за заштиту животне средине састоји се од 3 одељења:
–– Одељење за заштиту од буке у животној средини, заштиту од нејонизујућег
зрачења и контролу хемикалија- обавља послове инспекцијског надзора
који се односе на емисију буке; услове и мере заштите здравља људи и заштите
животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу
извора нејонизујућег зрачења; промет и коришћење хемикалија и утицај на
животну средину;
–– Одељење за контролу услова и мера заштите животне средине, заштиту
ваздуха и контролу квалитета отпадних вода- обавља послове инспекцијског
надзора који се односе на изворе загађивања ваздуха; стандард квалитета
ваздуха и утицај на животну средину, контролу рада извора загађивања
ваздуха, контролу квалитета отпадних вода које привредни субјекти испуштају
у реципијент
–– Одељење за заштиту природних добара и управљањe отпадом – обавља
послове инспекцијског надзора који се односе на примену плана управљања
заштићеним подручјем и утврђеног режима заштите; контролу мера утврђених
у спровођењу планова и програма управљања отпадом; примену прописаних
мера и поступака оператера у постројењима за управљање отпадом, као и
поступање произвођача и других власника отпада; контролу мера утврђених
у поступку процене утицаја пројеката на животну средину; утврђивање
испуњености услова заштите животне средине за енергетске објекте
Водну инспекцију чини једно одељење које обавља послове који се односе на
контролу мера, прописа приликом изградње нових и реконструкције постојећих
објеката и извођење других радова који могу утицати на промене у водном режиму;
заштиту вода од загађивања (контролу квалитета површинских и подземних вода),
надзор над радом предузећа и других правних лица којима је поверено вршење
водне делатности, надзор над радом предузећа и других правних лица која се старају
о одбрани од поплава.
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Током 2013, 2014 и 2015. године Сектор је вршио редовне и ванредне (по пријавама
грађана) контроле привредних субјеката у циљу спровођења закона из области
заштите животне средине и заштите вода.
Само током 2015. године, инспекција за заштиту животне средине и водна инспекција
извршила је 10723 прегледа и поступила по 2206 пријава физичких и правних лица,
поднела 73 захтева за покретање прекршајног поступка и 27 пријава за привредни
преступ, и изрекла 48 казни у управном поступку.
Највише пријава грађана током 2015. године односило се на прекомерни ниво буке од
музике из угоститељских објеката. Разлог настанка овог проблема је неусклађеност
прописа из области заштите животне средине са прописима из области туризма и
урбанизма, као и Закона о привредним друштвима. У том смсилу, инспекција је поднела
Граду и надлежном министарству иницијативе за измену закона, како би инспектори
могли да врше ненајављена мерења буке у животној средини, као и да се пропишу
услови за заштиту од буке у угоститељским објектима, у виду адекватне изолације.
Инспекција за заштиту животне средине је први пут 2015. године извршила 33
ванредна узорковања технолошких отпадних вода. Том приликом утврђено је да је
код 18 привредних субјеката дошло до прекорачења емисије загађујућих материја у
реципијент. Тим привредним субјектима је решењем наложена уградња система за
пречишћавање отпадних вода, а против одређених су поднети захтеви за покретање
прекршајног поступка. Ванредно узроковање наставиће се и наредних година, с тим
што је потребно издвојити више средстава из буџета за ту намену, у циљу контроле
већег броја привредних субјекта. Таквим контролама, утврдиће се стварно стање
квалитета отпадних вода и однос привреде према животној средини.
Секретаријат за инспекцијке послове током 2015. године уводи програм за евиденцију
тока предмета, који су све инспекције у обавези да примењују. У тај програм уносе
се сви релевантни подаци привредних субјеката који се контролишу, што инспекцији
за заштиту животне средине и водној инспекцији може послужити да добије преглед
загађивача заштите животне средине на територији града Београда.
У циљу јачања инспекције за заштиту животне средине мора се побољшати сарадња са
органима судства, који одлучују по покренутим захтевима за прекршаје или пријавама
за привредни преступ, због до непоштовања прописа из области заштите животне
средине. Тренутна ситуација је таква да суд често донесе пресуду о кажњавању
правног лица и одговорног лица казном испод минималне законом прописане.
Такве пресуде шаљу поруку да загађење животне средине не представља велики
проблем, што има за последицу нашег тренутног односа према животној средини.
Зато је неопходно подизање свести код судија о значају заштите животне средине и у
будућности би се могло предложити формирање судова који би се бавили искључиво
проблематиком заштите животне средине. У скорије време, овај проблем могао би
се превазићи делимично, изменом закона из области заштите животне средине, тако
да се инспекцији да могућности подношења прекршајних налога. Тиме би у случају
загађења животне средине, инспекција могла на лицу места да изда прекршајне налоге
одговорним лицима.
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7.5. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЈКП
„БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

Понашање у складу са правилима заштите животне средине и одрживог развоја као
ултимативни услов опстанка планете и њених екосистема, је један од приоритетних
задатака и запослених у ЈКПБВК. У складу са тим, уз континуиране програме едукације
и подизања свести у колективу, формирани су и посебни стручни тимови помоћу
којих је у предузећу успостављено управљење отпадом, опасним хемикалијама и
еколошким ризицима и током последњих година имплементирани следећи стандарди:
ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; OHSAS 18001:2007 i HACCP. Такође, контрола квалитета
воде за пиће кроз одговорно управљање процесом прераде сирове воде површинских
и подземних ресурса, уз адекватан интерни и екстерни мониторинг одржава лидерску
позицију ЈКПБВК у домену основне делатности.
Припрема воде за пиће се врши на пет производних постројења углавном
конвенционалним методама, изузев у погону “Макиш 1”(1987.године) и у 2015.године
пуштеном ‘’Макиш 2’’, која оба изграђена по француској лиценци Degremont припадају
групи најмодернијих водовода у Европи.
Прерада савске воде у пијаћу капацитетом од 5000 l/s подразумева технолошки процес
који почиње црпљењем сирове воде реципијента и трансфером до постројења за
пречишћавање које обухвата следеће фазе:
•

Механичко уклањање грубих нечистоћа

•

Корекција pH

•

Предозонизација

•

Бистрење

•

Главна озонизација

•

Филтрација на пешчано-антрацитним филтерима

•

Филтрација на филтерима са гранулисаним активним угљем ( ГАУ )

•

УВ дезинфекција

•

Хлорисање

Пошто ће се управљање комуналним муљем и комуналним отпадним водама вршити
када се стекну услови за то изградњом потребног постројења на нивоу града и под
јурисдикцијом је екстерних компетенција, битно је нагласити да је у ЈКПБВК остварено
управљање муљем из процеса производње воде за пиће успостављањем рада
постројења за третман технолошког отпадног муља. Отпадне воде које се јављају на
постројењу питке воде „Макиш” подељене су по врсти на:
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–– санитарне отпадне воде
–– кишне отпадне воде
–– технолошке отпадне воде
Систем канализације и прикупљања санитарних отпадних вода је решен на постројењу
„Макиш 1” тако да се сакупљају у колектору и преко постојеће фекалне електроцрпне
станице испуштају у канализацију, а на тај систем су повезани и нови објекти у оквиру
„Макиша 2”.
Кишне отпадне воде са сливају са околних површина целог комплекса „Макиш” и преко
електроцрпних агрегата за атмосферске воде одводе у оближњи иригациони канал.
Капацитет електроцрпног постројења је урађен на основу процене количине отпадних
вода и кише повратног периода од 2 године.
Технолошке отпадне воде се морају посматрати кроз начин настајања при чему је
неопходно раздвојити токове отпадних вода и токове муља тј. процедних вода које
том приликом настају, па су то:
•

Преливне воде са секундарних угушћивача у оквиру третмана муља

•

Оцедне воде са филтер преса у оквиру третмана муља

•

Отпадне воде од хидрауличког транспорта активног угља

•

Вода са скрубера у оквиру пећи за регенерацију активног угља

•

Воде из лабораторије и хемијске зграде

Муљ који настаје испод ламела таложнице се одводи у секундарни угушћивач у
оквиру третмана муља. На физичко-хемијске карактеристике процесног муља поред
карактеристика воде реципијента, утичу техничке хемикалије(хидратисани алуминијум
сулфат и повремено уз одговарајуће услове, полиалуминијум хлорид, бакар сулфат
и полиелектролит) које се додају за коагулацију и флокулацију током процеса
бистрења. Због тога је постављен услов да техничке хемикалије морају бити у складу
са прописаним стандардима за поменуте хемикалије,чиме је обезбеђено смањење
негативних утицаја кроз ове аспекте животне средине. Поред постојећег секундарног
угушћивача осмишљен је још један, због могућности повећања количине муља
пуштањем у рад „Макиша 2” и повећањем НТУ сирове воде. Са постојећих постројења
„Макиш 1” и „Језеро”(у саставу Макиша 1) муљ се доводи у постојећи секундарни
угушћивач а са нових објеката постројења „Макиш 2” и из примарног угушћивача у
оквиру Предталожнице муљ се одводи у нови секундарни угишћивач. У постројењу
за складиште и припрему кречног млека у оквиру третмана муља врши се потребно
кондиционирање муља кречом. Ово додатно угушћење и кондиционирање директно
утиче на количине отпадних вода које настају. Обезводњавањем муља и пропуштањем
кроз филтер пресе настају филтер погаче са садржајем суве материје од око 40%. Такав
дехидратисани муљ се одвози (засад) на градску депонију, а предвиђено је одвођење
оцедних вода на постројење за третман технолошких отпадних вода када поменуто
постројење буде завршено. Европска Унија не подржава стварање депонија на дужи
рок, а најбољи резултати су се показали у оним земљама које имају висок проценат
термичког третмана отпада у комбинацији са добро организованом рециклажном
индустријом. Тако, на пример, само у Немачкој, постоји око 6000 постројења за термичку
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прераду отпада. Процес усвајања правних тековина ЕУ је одговоран чин, а искуства из
земаља чланица, стечена током процеса придруживања Европској унији, показују да
је благовремена припремна фаза на свим нивоима, предуслов за успешну стратегију
придруживања. Око једне трећине прописа Европске уније се односе или утичу на
политичке или техничке аспекте заштите животне средине, а 26% укупних трошкова
апроксимације у области животне средине које имају значајан утицај на национални,
регионални и локални ниво произилази из прописа ЕУ у области управљања отпадом.
Националном Стратегијом Републике Србије за апроксимацију у области животне
средине („Службени гласник РС”, број 80/11) и Националним Програмом за усвајање
правних тековина ЕУ за период 2013-2016, предвиђена су и остварена легислативна
прилагођавања кроз управо усвојену нову законску регулативу о заштити животне
средине и управљању отпадом. Као регистровано СЕВЕСО постројење нижег реда,
ЈКПБВК уз потребну документацију има урађен и Акт о процени ризика који препознаје
могуће акцидентне ситуације и превенцију и/или реаговање у таквом случају.
Успостављање јединственог система управљања отпадом у предузећу подразумева
постојећи План управљања отпадом сачињен 2010. године, чија ће ревизија бити
урађена током 2016. године, ради усклађивања са новом законском регулативом и
даљег унапређивања постојећих аспеката управљања отпадом, кроз успостављање боље
функционалности процедура руковања, складиштења, сегрегације, транспорта, третирања
и одлагања отпада. До сада продајом значајних количина металног отпада, пластике,
отпадног стакла, отпадног дрвета, отпадне керамике и керамичких изолатера, остварени су
одређени приходи, али је током 2014. и 2015. извршено и уклањање опасних историјских
хемикалија неадекватно складиштених дуже од 35 година. С обзиром на сложеност питања
заштите животне средине, нарочито у вези са појавом нових технологија третирања
отпада, у плану је уклањање преосталих историјских хемикалија, изградња прописаног
складишта за привремено одлагање отпада у склопу ЈКП„БВК“, у складу са свим законским
нормативима, као и покушај добијања бесповратних средстава ЕУ фондова за пројекте
који својим предлозима у унапређењу технолошких процеса подржавају основна начела
одрживог развоја, а за чију реализацију је неопходна адекватна финансијска подршка како
из ресурса наше фирме, тако и из ресурса Управе града.
Континуираном контролом квалитета отпадниих вода на 24 изливна места, која
се директно, без третмана, евакуише у реципијенте Саву и Дунав, подразумевамо
физичко-хемијску (34 параметра) и микробиолошку анализу (11параметара) узорка
отпадних вода у Лабораторији за отпадне воде ЈКПБВК. Ради подизања квалитета
нивоа пружаних услуга сертификованим извештајима и обезбеђења поверења у
квалитет испитивања, Лабораторија је у последњој фази увођења Стандарда SRPS ISO
17 025:2006 ( Акредитација лабораторије). Заштита реципијента реке Саве и Дунава
врши се контролом квалитета индустријских загађивача по Плану мониторинга и
издавањем Мишљења о квалитету отпадних вода које се упуштају у БКС што је саставни
део Водопривредне дозволе. Мерење буке у радном простору КЦС и око објекта
врши се тзв. букомерима. Мерење буке коју емитује ППОВ у насељу Зуце, на захтев
грађана, вршено је у самом постројењу и у окружењу. На основу мерења и испитивања,
утврђено је да бука у канцеларији и у компрескорској сали за аерацију, не испуњава
прописане вредности, тако да је циљ спровођење мера које треба предузети ради
заштите изложености оператера буци и то: обезбеђивање ЛЗС(личних заштитних
средстава) од буке, док изложеност буци свести на 4h/дану.
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7.6. ЈКП„ГРАДСКА ЧИСТОЋА“

ЈКП „Градска чистоћа“, поред својих редовних активности одржавања чистоће у
главном граду, последње две године озбиљно је усмерено на развој и унапређење
области заштите животне средине, у складу са дугорочном политиком Београда која се
ослања, не само на спровођење свих Закона који обезбеђују заштиту, већ и на развој
рециклажне, такозване „зелене” индустрије. Развој рециклаже је важан први корак који
треба да обезбеди да, када је у питању отпад, почнемо да функционишемо као и сви
други велики градови у Европи. Нови приступ раду и чистоћи у Београду донео нам
је шири спектар могућности за бољи однос према животној средини и отворио више
могућности за њено очување.
Крајњи циљ свих активности које спроводимо је смањење комуналног отпада на
територији Београда и приближавање европским стандардима, у складу са Локалним
планом управљања отпадом града Београда од 2011-2020. године.
У циљу унапређења квалитета животне средине Београда, у оквиру ЈКП „Градска чистоћа“
ради и Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада. Делатности које спроводи
су преузимање амбалажног отпада, збрињавање секундарних сировина од правних и
физичких лица (папир, картон, пет амбалажа, алуминијумске лименеке, отпадни метал,
отпадни пнеуматици, стаклена амбалажа, бакарни и алуминијумски каблови...). Сектор
врши и услуге одношења шута, грађевинског отпада, ванредног одлагања и уништења
комуналног отпада, неопасног и инертног отпада на депонији „Винча“.
Последњих година ЈКП „Градска чистоћа“ је пројекте на пољу рециклаже усмерило да
примарна сепарација добије предност у односу на секундарну, а самим тим неминовно
долази до смањења количина отпада као и броја „дивљих“ депонија, које су једне од
највећих загађивача.
Рециклажа је од немерљивог значаја за очување животне средине. У 2015. години
највише је прикупљено пет амбалаже и папира, а бележимо пораст прикупљених
количина стаклене амбалаже што можемо приписати акцији постављања рециклажних
контејнера за стакло. С тим циљем ЈКП „Градска чистоћа“ је поставило укупно 43
рециклажна острва са 133 контејнера од 3,2 m3 на десет београдских општина, а
у поступку смо реализације постављања нових 30 рециклажних дворишта са 90
контејнера.
Град Београд од 10. марта 2016. године поставља 30 рециклажних острва на територијама
централних 10 општина. Рециклажна острва чине по три надземна контејнера који су
посебно дизајнирани. У тим контејнерима грађани ће моћи посебно да одлажу стакло,
папир, метал и пластику. На тај начин почињемо са рециклажом у самом граду, с обзиром
на то да ће после завршетка процеса јавно-приватног партнерства за депонију „Винча”,
ЈКП „Градска чистоћа” морати више да се фокусира на сепарацију отпада како би тако
сепаратисан отпад смањио количине отпада које би се депоновале на депонију у Винчи.
Ових 30 острва су само наставак наше акције и грађани централних општина могу да
очекују да до краја године и они добију више рециклажних острва.

238
zastita zivotne sredine prelom.indd 238

26.10.2016 10:31:57

7. Комуналне делатности у функцији заштите животне средине

Као пилот пројекат Сектор депоновања и рециклаже комуналног отпада поставио је
14 нових подземних контејнера за прикупљање рециклабила. Обзиром да се наведени
пројекат показао као добар, покренут је поступак за пренамену постојећих 200
подземних контејнера за комунални отпад у рециклажни.
ЈКП „Градска чистоћа“ је у току 2015. године поставило нова рециклажна звона намењена
за одлагање стаклене амбалаже. Звона су постављена на општинама Звездара, Стари
град, Врачар, Савски венац, Нови Београд, Земун и Палилула. Искуства која имамо
са овим контејнерима за прикупљање стаклене амбалаже су одлична и показују
да Београђани заиста желе да рециклирају отпад, ако им се пружи прилика. Зато
настављамо са овом акцијом, решени да Београд, када је реч о рециклажи, доведемо
на ниво свих развијених европских престоница. У плану је и проширење пројекта
постављања рециклажних звона за одлагање пластичне абалаже.
До 2012. године ЈКП „Градска чистоћа“ је функционисало са званично једним
рециклажним двориштем на локацији „Ада Хуја“. У периоду од 2012. до 2015. године на
овој локацији је постављена савремена сортирна линија за разврставање свих врста
рециклабила из мешаног отпада сакупљеног примарном селекцијом са територија
централних општина града Београда. Постављене су и линије за балирање разврстаног
рециклабилног отпада са аутоматским пресама за балирање. Систем рада унапређен
је куповином машине за одвајање пластичних од металних делова каблова, као и
постављање траке са магнетном главом за одвајање метала.
У 2014. години град Београд доделио је ЈКП „Градска чистоћа“ на управљање објекат
на локацији у насељу Миријево. Овај објекат служи као откупни центар у склопу
којег постоји сортирна линија за разврставање рециклабилног отпада са пресама за
балирање истог. Покренут је поступак за изградњу још три рециклажна дворишта.
У циљу побољшања стања на депонији комуналног отпада у Винчи набављена је нова
машина-булдожер за распростирање и сабијање комуналног отпада. Изграђена је нова
трафо станица и спроведена је водоводна мрежа до саме депоније.
На нивоу Града покренут је пројекат уређења и санације постојеће као и изградња нове
санитарне депоније са пратећим постројењима у складу са европским стандардима.
Континуирано се набављају судови за одлагање рециклабилног отпада и возила за
сакупљање.
Крај 2015. и почетак 2016. обележио је напредак на пољу осавремењавања возног
парка и мобилијара за одлагање смећа. Последње две године, после вишедеценијског
пропадања, означиле су нови почетак за ЈКП „Градска чистоћа”. У 2015. остварена је
уштеда од 300 милиона динара и део тих средстава уложен је у обнову возног парка.
Набављено је седам ауто-цистерни, намењених за прање свих врста саобраћајница и за
транспорт пијаће воде. Та возила заменила су цистерне старе преко 20 година. Велики
број нових контејнера, рол кипери, три камиона за бочни утовар постали су део нашег
возног парка са првим данима 2016. И то је само почетак, јер ће наставак ове године
бити и наставак обнове ЈКП „Градска чистоћа“ на модернизацији и освежењу капацитета
за борбу за чистију и здравију животну средину.
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Све акције које су у домену Сектора за едукацију и еколошко информисање
континуирано су спровођене и биће и даље.
Едукативна акција „Еко кеса за чистији град“ у коју могу да се укључе сва домаћинства
са десет београдских општина, чији је циљ повећање рециклабилног и смањење
комуналног отпада.
У оквиру наставка пројекта увођења примарне сепарације, спроводимо едукативне
акције за наше најмлађе суграђане као што су „Рециклажни динар“ и „ Еко-квиз“ у
београдским основним школама и вртићима. Циљ акције је да кроз игру и интерактиван
рад, деца науче како се отпад селектује и правилно одлаже, као и да стекну свест о
значају заштите животне средине и њиховој улози у њеном очувању.
„Зелена“ индустрија је будућност и зато ЈКП „Градска чистоћа“, поред своје редовне
делатности, а у складу са стратешким опредељењем града акценат у свом развоју и
деловању ставља на развој и популаризацију рециклаже и модернизацију механизације.
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7.7. JKП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД”

JKП „ЗЕЛЕНИЛО БЕОГРАД” је јавно комунално предузеће које одржава јавне зелене
површине на територији десет градских општина, и то:
Ред.
Број
НАЗИВ
бр.
објекта
ЈАВНЕ ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ
1.1.
паркови
58
1.2.
скверови
56
1.3.
саобраћајнице
83
1.4.
уличнии травњаци
89
1.5.
стамбена насеља
254
остале зелене површине( укључен Пионирски
1.6.
град КБЦ Бежанијска коса, Војни музеј и
229
Ботаничка башта )
1.7.
делимично уређене површине
102
1.8
Привремено припремљене површине
3
1. 1.9.
баштице
2
1.10. Вертикално озелењавање
3
зелене површине на обалама и приобаљу
1.8.
Саве и Дунава и делу приобаља Топчидерске
14
реке
парк шуме ( укључена заштићена природна
1.9
добра , Велико Ратно острво и Бањичка шума
20
)
1.10 заштитни појасеви
2
У к у п н о 1:
ha

Површина
ha
ha
ha
ha
ha

330,48
8.04
174.54
26,39
1.118,12

ha

332.97

ha
ha
ha
ha

143,01
7,75
0,03
0,01

ha

47,17

ha

358,64

ha

15,76

2451,06

ЧВРСТИ ЗАСТОРИ И ПАРКИНЗИ ВАН

2

ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
2.1.
чврсти застори
2.2.
паркинзи
У к у п н о 2:

3.

ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА ДОБРА
3.1.
Велико ратно острво
3.2.
Бањичка шума

233
568

4.

Појединачно зашптићена природна добра
(заштићена стабла)

ДРВОРЕДИ
4.1.
Број дрворедних места

32,25
61,30

93,55

ha

3.3.

ha
ha

1
1

ha
ha
ком.
ком.

211,38
40,08
32
67.063
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5.
6.
7.

РАЗНИ ТИПОВИ ЖАРДИЊЕРА
ЈАВНИ САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ
ВОДЕНА ПОВРШИНА У ТОПЧИДЕРСКОМ ПАРКУ

ком.
ком.
ком

2.863

Основано је 1929. године и данас има 1167 запосленoг. Предузеће располаже са 12
хектара површине за производњу биљног материјала на отвореном и 7.000 m² под
стакленицима.
«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 „ЗеленилоБеоград”) и
–– јавне зелене површине специјалне намене (зеленило у школским
двориштима, у кругу пословних, здравствених, просветних и културних
објеката, терени намењени за физичку културу, зеленило на градским
гробљима, ботаничке баште, зоовртови, арборетуми и расадници) чије
одржавање обављају правна и физичка лица која непосредно користе те
површине или којима су те површине поверене на управљање.
Одржавање површина које нису поверене ЈКП „Зеленило-Београд” и ЈП „Србијашуме”
није под јединственим надзором и њихово одржавање препуштено је неуједначеним
схватањима и улагањима. Ове површине нису покривене неком програмском основом
у погледу планирања, одржавања и унапређења зеленила већ је квалитет његовог
подизања, уређења и одржавања на веома ниском нивоу, често препуштен избору
и оцени лица која се о томе старају. Ово условљава да велике зелене површине не
само да немају обликовну вредност већ се не укључују у функцију и систем зеленила у
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Граду. То се пре свега односи на зелене површине у кругу пословних објеката, зеленило
испред индивидуалних стамбених зграда и др.
Одржавање подразумева : негу и обнову биљног материјала, одржавање стаза
и објеката, одржавање, замену инсталација и инвентара који припадају зеленој
површини, одржавање чистоће, предузимање мера за заштиту од пожара и других
елементарних непогода, инсеката и биљних болести.
Обим и квалитет одржавања јавних зелених површина одређује се према категорији
у коју је та површина сврстана и обавља се према годишњем програму који усваја
Скупштина града Београда.
Паркови, скверови, улични травњаци, саобраћајнице и стамбена насеља сврстани су
у пет категорија, у зависности од њиховог друштвеног и историјског значаја, локације,
намене, опремљености објеката, броја корисника и економичности одржавања. Ове
категорије карактерише одређен број понављања основних операција одржавања
зеленила, а према табели усвојених норматива. Нивои одржавања по категоријама су
углавном уједначени на свих десет општина.
Делимично уређене површине су сврстане у шесту категорију одржавања.
Предузећу и професији уопште поверен је, можда, један од најлепших задатака у
изградњи и уређењу Београда - да граду сачува и прошири зеленило, да увећа простор
одузет од природе а који се мора вратити човеку.
Реализацију дела овог задатка, у 2012, 2013, 2014. и 2015. години, ЈКП „ЗеленилоБеоград” је остварило кроз разне градске програме, а првенствено кроз Програм
редовног одржавања јавних зелених површина.
У оквиру овог програма наводимо један број карактеристичних показатеља и то :
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m2
m2

ОБНОВА ТРАВЊАКА

m2

ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА

ЖИВА ОГРАДА
m
m2

САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ

ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ

ком

САДЊА ПОВИЈУША

ком

садња ружа пузавица - набавка, транспорт и
комплетна припрема површине за садњу

m2

m2

садња ружа 3-5 ком/м2- набавка, транспорт
и комплетна припрема површине за садњу

m2

ком

набавка, транспорт и садња луковица

ОДРЖАВАЊЕ ПЕРЕНА

m2

садња перена 8-10 ком/м2-набавка,
транспорт и комплетна припрема површине
за садњу

САДЊА ПЕРЕНА

m2

САДЊА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА

ОДРЖАВАЊЕ РУЖА

САДЊА РУЖА

ПЕРЕНЕ

15.436.943

ПРИХРАЊИВАЊЕ ТРАВЊАКА

10.387.354

72.635.830

2014.
година

m2

m2

ЗАЛИВАЊЕ
ТРАВЊАКА

65.176.578

2013. година

ГРАБУЉАЊЕ ЛИСТА

m2

КОШЕЊЕ

Јединица 2012.
мере
година

СЕЗОНСКО ЦВЕЋЕ

ОДРЖАВАЊЕ
ТРАВЊАКА

1.019.866

3.786

2.570

1.725.575

158

2.512

816.702

133.645,00

21.305

81.353

1.056.784

4.357

67

413.599

65

275

597.787

495.007

44.024

62.713

329.763

199.412
60.974

23.442.288

6.353.000

76.395.086

85.032

6.526.731

95.537.154

2015. година

1.043.234

5.327

584

349.430

78

500

449.768

118.275

792

400.239

46.236

40.128

599.848

22.160.182

981.451

3.551

265

366.471

40

250

664.533

154.600

1.075

582.545

46.605

77.186

290.337

25.365.892
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ЧИСТОЋА

ДРВЕЋЕ

ШИБЉЕ

ОДРЖАВАЊЕ
ТРАВЊАКА

ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

ОДРЖАВАЊЕ ДРВЕЋА

СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА

ИЗДИЗАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА

ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА

СЕЧА СТАБАЛА

ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО

ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ

m
ком
m

m2
m2
m2

чишћење канала са решетком (скидање
решетке, чишћење канала и враћање
решетке)

чишћење сливника (одгушење)

утовар и одвоз депонованог материјала

прање чврстих застора

утовар и одвоз лаког отпада са травњака

чишћење чврстих застора ауточистилицом

3

m2

чишћење чврстих застора, травњака,
шумског земљишта и отворених канала

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ

ком

САДЊА ДРВЕЋА

m2

ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА

2014.
година

m2

2013. година

САДЊА ШИБЉА

Јединица 2012.
мере
година

113

5.251.648

732

3.699

9.396

948

26.313

19.812

452.506

17.921

65.841

4.572

2015. година

179
1.223.581
2.674.335
3.079.880

1.574.566
2.674.335
2.596.532

1

1.253

328.373.110

1.836

178

6.407

3.024

12.349

10.021

86.760

4.365

727.031

1.442

250

4

1.328

316.972.201

1.834

407

5.803

3.128

15.319

11.538

122.651

1.485

1.039.430

1.713

3.058.711

2.964.300

1.279.612

297

3

1.160

337.248.815

1.781

183

5.328

1.959

19.216

13.420

117.793

2.884

720.931

2.378
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m2
m2

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА

ОДРЖАВАЊЕ ЧВРСТИХ ЗАСТОРА

ком
ком
ком
ком

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА ДЕЧЈИХ РЕКВИЗИТА

ИЗРАДА И УГРАДЊА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СПОРТСКИХ РЕКВИЗИТА

ИЗРАДА И УГРАДЊА ИНФО ТАБЛИ

израда и уградња металних инфо табли за
терене за псе, у бетонску стопу

ком

ком

Замена шах табли у павиљону у
Ташмајданском парку

ТЕРЕНИ ЗА ПСЕ

ком

фарбање павиљона

СПЕЦИФИЧАН МОБИЛИЈАР

ком

m2

поправка бочних страница и крова рустик
павиљона

ИЗРАДА И УГРАДЊА ДЕЧИЈИХ РЕКВИЗИТА

ком

m

фарбање и поправка рустик стола и
павиљона

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУСТИК МОБИЛИЈАРА

израда и уградња клупе на зиду

ИЗРАДА И УГРАДЊА КЛУПА
ком

m2

МЕХАНИЧКО УКЛАЊАЊЕ ТРАВЕ СА ЧБВРСТИХ ЗАСТОРА

2014.
година
m3

2013. година

ЗАМЕНА ПЕСКА У ПЕШЧАНИЦИМА

Јединица 2012.
мере
година

ПАРКОВСКИ МОБИЛИЈАР

ОДРЖАВАЊЕ
ТРАВЊАКА

8

8

87

5.172

302

59

89

941

21.409.200

384

2015. година

3

345

137

4

5.458

50

9

50

183

527

1.633

6.505.161

96.580

677

10

3

43

184

3

4.820

23

29

58

206

286

1.900

3.993.080

81.874

712

1

10

3

31

336

54

5.463

41

17

40

293

469

1.010

6.889.176

87.555

411
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m
m
ком
m
ком
ком
m

фарбање клупе на бетонском зиду (4 лајсне
х 1 м1)

демонтажа и замена лајсни

замена носача клупе, наслона и седишта

демонтажа и замена дрвених седишта на
зиду

демонтажа и замена дрвених носача
(кушака) решеткасте клупе

демонтажа свих типова клупа са бетонским
носачима без наслона, са утоваром и
одвозом

замена L профила-носача попречних лајсни
на бетонским клупама или зидићу за седење

m

израда и уградња ограде

ком
m2
m
m

фарбање заштитних стубова и шлипера

фарбање ограда

фарбање рустик ограде тип "Забран"

поправка рустик ограде (замена попречне
греде)

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА СТУБИЋА И ОГРАДА

ком

израда металних стубића О 2", висине 70 цм
изнад земље

ИЗРАДА И УГРАДЊА СТУБИЋА И ОГРАДА

ком

ком

2014.
година

фарбање клупа

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КЛУПА

фарбање и поправка реквизита за игру паса

Јединица 2012.
мере
година

565

188

2110

13.529

11.852
2.291

7.171

326

2.307

17

81

22

162

235

12.849

1.861

8.584

6.521

456

1.979

238

12.524

1.415

8.953

2015. година

356

878

4.303

5.503

254

1.414

10

57

66

100

210

10.699

794

7.158

16

489

1.037

10.355

7.396

567

1.740

10

39

82

536

179

15.538

1.505

7.643

9
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ДРВОРЕДИ
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком
ком

ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА МАШИНСКИ У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА

ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА

ФОРМИРАЊЕ КРУНЕ СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

СЕЧА СУВИХ И ПОЛОМЉЕНИХ ГРАНА У ОТЕЖАНИМ
УСЛОВИМА

ИНТЕРВЕНЦИЈЕ ОКО КОНТАКТ МРЕЖЕ

СЕЧА СТАБАЛА У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА РУЧНО У ОТЕЖАНИМ УСЛОВИМА

САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА

m2

ком

ИЗРАДА И УГРАДЊА РУСТИК МОБИЛИЈАРА

ДЕРАТИЗАЦИЈА

ком

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ

h

ком

ИЗРАДА И УГРАДЊА КОРПИ ЗА ОТПАТКЕ

ЧУВАРСКО ЛУГАРСКА СЛУЖБА

m

ФАРБАЊЕ И ПОПРАВКА РУКОХВАТА

m2

m

ком

демонтажа металних стубића

ИЗРАДА И УГРАДЊА РУКОХВАТА

m

демонтажа ограде висине до 1,1м, утовар и
одвоз

2014.
година
m2

2013. година

поправка ограде од плетене жице и
грифоване мреже

Јединица 2012.
мере
година

ПРИПРЕМНИ И ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ОДРЖАВАЊЕ
ТРАВЊАКА

490

1.511

1.561

1.960

15

3.024

2.627.124

189.790

3.250

635

2.714

6

2015. година

705

2.316

4.650

2.820

311

410.354

7.275

1.577

2.367

2.919.168

48.284

86.954

3

62.530

343

2.150

40

11

36

154

591

2.631

4.702

2.545

588

426.100

6.892

1.914

2.910

3.046.092

48.384

83.205

49.149

211

2.102

151

95

81

388

503.00

1.966

4.938

3.749

262

441.321

10.594

1.178

1.173

3.079.502

46.190

114.027

3

100.317

279

1.600

119

188

38

414
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ком
m2
m2
m2
ком
m2

санација оштећења на стаблима

хемијско третирање ружа против биљних
болести и штеточина са прихрањивањем

хемијско третирање коровских врста
хербицидом преко земљишта (поплочане
површине, под ружама и шибљем)

хемијско третирање непожељне зељасте и
дрвенасте вегетације

зимско третирање младих стабала

хемијско третирање шибља и цветног засада
против биљних болести и штеточина са
прихрањивањем

хемијско третирање дрворедних стабала
против биљних болести и штеточина и
фолијарно прихрањивање

ком

ком

радикално прихрањивање младих стабала
минералним ђубривом

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ДРВОРЕДИ

ком

хемијско третирање против биљних болести
и штеточина и фолијарно прихрањивање

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАРКОВИ

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА

h

ком

БРАНИЦИ, АНКЕРИ

САТНИНЕ РАДНЕ СНАГЕ

m2

ХОРИЗОНТАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА

2014.
година

ком

2013. година

ВЕРТИКАЛНА ЗАШТИТА СТАБАЛА

МЕХАНИЧКА ЗАШТИТА СТАБАЛА

ОДРЖАВАЊЕ
ТРАВЊАКА

24.626

302.721

101.000

345

15

53.372

1.526

186

2015. година

48.367

110.858

3.904

260.842

61.336

31.127

168

20.728

41.006

1.873

31

5.879

36.073

96.118

2.995

207.395

31.809

33.008

386

18.425

39.784

2.239

41

6.955

38.958

97.611

3.293

199.520

23.860

30.880

709

2.778

16.686

40.536

3.041

30

5.567
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2013. година

m2
m2

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - БЕДЕМИ

ком

2014.
година

ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛА - ПАДИНЕ

санација оштећења на дрворедним
стаблима

Јединица 2012.
мере
година

m3

скидање путног наноса

( "КАП ПО КАП ")

АУТОМАТСКИ ЗАЛИВНИ СИСТЕМ

БАШТЕНСКИ ХИДРАНТИ

ком

ком

m2

хемијско третирање

ПОПРАВКА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ

ком

ком

Окопавање, заливање, орезивање и
прихрањивање биљног материјала

ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА

САДЊА БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА

ком

kg

набавка и аплицирање полимера

израда бетонске жардињере димензија 40 x
80 цм висине 60 цм

ком

замена поломљених полипропиленских
жардињера

ком

m3

набавка, транспорт и насипање хумусне
земеље у жардињере

набавка и замена ПВЦ саксија на
канделабрима

m3

вађење загађене земље из жардињера,
утовар и одвоз

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА

ОДРЖАВАЊЕ
ТРАВЊАКА

100

2015. година

6

4

143

587

528

2.203

908

539

92.337

52.645

2

400

277

25

76

8

13.100

10.950

845

98.311

54.095

114

20

63

8

9.700

12.500

1.101

1.446

486

6

2.236

130.749

51.116

3

400

227

25

101

22

8.900

7.800

1.106
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2013. година

ИСКЉУЧЕЊЕ И ПУШТАЊЕ У РАД ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА

Јединица 2012.
мере
година

САНИТАРНИ ОБЈЕКТИ

УСЛУГЕ

h

рад водоинсталатера

h

трошкови услуга двадесетчетворочасовног
обезбеђења објеката

h

ком

трошкови услуга одржавања тоалет кабина
(1 х недељно, обрачун по кабини)

рад електичара

ком

m2

пескирање и фарбање бетонских зидова

трошкови услуга изнајмљивања тоалет
кабина (по комаду днево)

m3

Израда зидова од армираног бетона, МБ 30,
у двостраној глаткој оплати.

m

РИГОЛЕ И ИВИЧЊАЦИ

ЗИДОВИ

m3

ПОДЛОГЕ(израда)

m3

сакупљање (депонованог) смећа и
грађевинског шута, утовар и одвоз на
депонију до 15 км
m3

m2

машинско и ручно нивелисање површине

РУШЕЊА

m3

ком

2014.
година

машинско и ручно скидање земље и
хумузирање

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

ОДРЖАВАЊЕ
ТРАВЊАКА

227

15.702

210

2015. година

3.864

2.840

43.800

1.285

6.149

42

567

108

15

347

8.728

976

49

4.032

3.360

49.912

472

3.313

30

344

79

50

542

13.616

734

132

4.048

2.024

50.240

438

3.077

330

2

36

53

27

895

16.672

1.404

419
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h
h
h
h

рад радника на одржавању хигијене

рад радника на одржавању хигијене у време
државног празника

разлика за ноћни рад радника на
одржавању хигијене

рад возила од 2 тоне

ОДРЖАВАЊЕ ЈЕЗЕРА
h

ком

h

рад радника на помоћним радовима

2014.
година
h

2013. година

рад бравара, столара

Јединица 2012.
мере
година

САНИТАРИЈЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ХИГИЈЕНУ

ОДРЖАВАЊЕ
ТРАВЊАКА
2015. година

256

412

699

5.040

2575

106.476

2.016

2.016

1.536

409

699

5.746

3.178

114.559

2.016

1.856

2.424

731

1.536

5.856

3.044

107.835

2.024

2.024
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Значајан део свог пословања ЈКП „Зеленило Београд“ спроводи и као управљач
на Заштићеним природним добрима, и
то: Бајфордова шума, Велико ратно острво, Академски парк, Пионирски парк и 33
појединачна стабла.
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7.8. ПРАЋЕЊЕ КВАЛИТЕТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ У ЈКП „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ”

ЈКП „Београдске електране” основано је 1965. године, спајањем предузећа у оснивању
Топлана са Новог Београда и старе електране на Дунавском кеју. Од дана оснивања,
основна делатност предузећа била је комбинована производња електричне и
топлотне енергије и пренос топлотне енергије до потрошача. До краја 1989. године,
ЈКП „Београдске електране” пословале су као радна организација са три ООУР-а и РЗ,
у саставу Здружене електропривреде Србије. Скупштина града Београда, донела је
21. 12. 1989. године, на основу Закона о комуналним делатностима и Статута града
Београда, Решење о организовању Радне организације „Београдске електране”, као
Јавног комуналног предузећа. Оснивач предузећа је Скупштина града Београда.
Делатност предузећа обухвата:
•

Производњу и дистрибуцију топлотне енергије за потребе грејања и испоруку
потрошне топле воде:
•

Трансформација електричне енергије за потребе ЕДБ/ЕМС

•

Изградња и одржавање топлотних и гасних постројења

•

Дистрибуција природног гаса на подручју Младеновца

•

Реализацију програма топлификације (услови прикључења, сагласности на
пројекте и изведене радове и пријем објеката у систем);

•

Пружање информације о кваровима и планираним искључењима (планирана
су само за топлу воду, остала су хаваријска).

Производња топлотне енергије у 2015. години, обављала се из 61 топлотног извора
(14 топлана, 22 блоковске котларнице и 25 индивидуалне котларнице), од којих се из 4
топлотна извора која нису власништво ЈКП „Београдске електране”, врши преузимање
топлотне енергије, а то су Галеника, Електронска Индустрија, Војна академија и
Топчидер-војна установа.
Производња и испорука топлотне енергије за загревање потрошне топле воде, врши
се током целе године из 10 топлотних извора и преузима из једног топлотног извора.
Предузеће врши снабдевање топлотном енергијом пословног и стамбеног простора
у Београду, Младеновцу, Бановцима и Барајеву. Према подацима из 2015. године,
структура тржишта (конзума) коју ЈКП „Београдске електране” снабдевају топлотном
енергијом износи 81 % стамбених корисника и 19 % пословних корисника, односно
укупна инсталисана активна снага код потрошача (стамбени и пословни) према којој
се врши наплата износи 3.067 МW, што преведено у условне m2 износи 21.329.317 m2
са тенденцијом даљег раста.
Укупан номинални производни капацитет ЈКП „Београдске електране” износи 2.832
МW и 36 МW снаге добијене уградњом економајзера на топланама Нови Београд,
Коњарник, Вождовац, Церак и Дунав, што чини 1,27% укупног производног капацитета
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Београдских електрана. С обзиром на убрзани развој колективне стамбене градње и
пословних објеката, стратегија развоја ће бити усредсређена на прикључење нових
објеката, а сходно томе ЈКП „Београдске електране” ће, у складу са расположивим
средствима, спроводити интензивне радове на ширењу топловодне мреже, пре свега
ради прикључења потрошача из сектора широке потрошње.
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”
2012. година

2013. година

2014. година

Природни гас (Sm3)

336.930.905

300.505.283

288.397.825

354.047.515

Мазут - Уље за
ложење средње S (kg)

27.053.384

26.710.886

26.158.902*

28.355.025**

390.775

319.925

360.965

620.549***

Третирани мазут (kg)

10.121.244

5.456.847

4.034.015

1.848.514

Угаљ (kg)

2.434.660

2.201.790

1.811.900

2.851.900

пелет (kg)

1.957.140

1.389.720

1.635.220

2.103.100

Брикет (kg)

1.243.624

1.131.490

928.745

768.139

Еквивалентни мазут у
тонама

313.430

278.838

267.054

321.645

Гасно уље екстра лако
(лит.)

2015.година

* У 2014. години удео нискосумпорног горива-спец. NSG-S у укупној потрошњи угља
за ложење средње S је 11,76%;
** У 2015. години удео нискосумпорног горива-спец. NSG-S у укупној потрошњи уља
за ложење средње S је 37,30%;
*** У 2015. години коришћено је гасно уље екстра лако –EVRO EL.
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Сви велики топлотни извори су током 2015. године користили природни гас, осим
топлана које као примарни енергент користе течно гориво (мазут и екстра лако).
Потрошња алтернативних горива је пропорционално смањена, због смањења
потрошње свих врста горива, што је последица блажих и краћих зима. Генерално
потрошња енергената зависи од спољне температуре и брзине ветра, а диспечерски
центар даје режиме температуре воде за грејање за различите делове града. У току
2015. године повећала се потрошња нискосумпорног горива-спец. NSG-S у укупној
потрошњи уља за ложење средње S, чиме је смањена емисија NОx и SО2.
Котларнице које користе ПЕЛЕТ
Пелет је замена за коришћен угаљ (гранулације орах). Котларнице које су користиле
ПЕЛЕТ у 2015. години су:
•

КО „Барајево

•

КО „Сењак I” (Симићева бб)

Котларнице које користе БРИКЕТ
Брикет је замена за коришћени угаљ, а котларнице које су користиле ову врсту горива
у 2015. години су:
•

КО „Миријевски булевар 2а”

•

КО „Уралска 11”

•

КО „Уралска 36”

•

КО „Маљенска 3”

•

КО „Диљска 7”

Третирани мазут
У ЈКП “Београдске електране” поред коришћења чистог мазута, коришћен је и тзв.
третирани мазут. Третирани мазут настаје мешањем, под притиском, мазута и 14-16%
воде, која одређеним хемијским процесом, даје задовољавјућу топлотну моћ горива,
а тиме се постижу знатне уштеде у потрошњи горива. Смањене су емисије сумпордиоксида и азотних оксида за 10-15%. Такође запрљаност котловских површина је
мања, а самим тим и прање котлова сваке године је непотребно. Топлане и котларнице
које су користиле третирани мазут у 2015. години су:
•

ТО Дунав,

•

КO Вишњичка бања,

•

КО Стевана Дукића,

•

КO Борча III,

•

ТО Коњарник,

•

ТО Нови Београд,
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•

ТО Земун,

•

КО Браће Марић,

•

КО Дреновачка 11,

•

КО Прешевска,

•

КО Булевар војводе Мишића 19-33.

У 2015. години проценат коришћења третираног мазута у укупној потрошњи горива
износи 0,473 %.
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. Један од важних
услова за квалитетну експлоатацију система даљинског грејања, јесте да се обезбеди
напојна и котловска вода по стандарду SRPS-EN 12952-12:2009 (Котлови са водогрејним
цевима и помоћна опрема-Део 12: Захтеви за квалитет напојне и котловске воде).
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”

ОПИС

2012.год.

2013.год.

2014.год.

2015.год.

Произведено
омекшане воде
-губици (m³)

1.460.259

1.405.925

1.250.545

1.279.949

Количина сирове
воде из градског
водовода (m³)

951.836

817.830

753.873

887.646

Количина сирове
воде из реке
Саве (m³)

1.134.391

1.072.770

888.950

802.966

Потрошња хемикалија
Губици воде и утрошак хемикалија су показатељи степена успешности рада постројења.
Унапређења и побољшање рада постројења је и смањење губитака воде, а самим тим
и уштеду примарних ресурса (воде, струје горива) и хемикалија.
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Потрошња хемикалија у ЈКП “Београдске електране“ у период од 2012. до 2015. године

Врста погонске
хемикалије

2012.год.

2013.год.

2014.год.

2015.год.

Натријум-хлорид (kg)

641.529

616.366

575.728

661.383

Хидратисани креч (kg)

162.750

160.500

158.500

167.500

Алуминијум-сулфат (kg)

6.725

6.650

6.350

4.570

Три-натријум фосфат (kg)

34.110

36.781

27.723

30.852

Дезоксиданс (kg.)

19.719

17.316

14.555

15.555

Натријум-хидроксид (kg)

3.300

4.219

2.145

3.552

Хлороводонична
киселина (kg.)

21.040

13.650

19.000

16.680

Амонијak (kg)

14.761

11.647

11.307

11.267

Јонска маса (лит.)

6.900

1.250

9.275

4.225

Кварцни песак (kg)

10.500.

21.000

51.350

30.075

Припрема и израда Захтева за издавање интегрисане дозволе за постројења
ЈКП „Београдске електране”
У складу са Законом о заштити животне средине („Сужбени гласник РС”, бр. 135/2004,
36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011 - одлука УС), Законом о
интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине („Сужбени гласник
РС“, бр.135/04, 25/2014), Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје
интегрисана дозвола („Сужбени гласник РС“, бр.84/05) и Уредбом о утврђивању
програма динамике поношења Захтева за издавање интегрисане дозволе („Сужбени
гласник РС“,бр. 108/2008) ЈКП „Београдске електране“ су поднеле Захтев за добијање
интегрисане дозволе (IPPC дозволе) за топлотне изворе инсталисане снаге веће од
50 МWth - енергетски сектор (ТО Нови Београд, ТО Дунав, ТО Вождовац, ТО Церак, ТО
Коњарник, ТО Баново Брдо, ТО Миљаковац, ТО Миријево, ТО Медаковић, ТО Земун)
надлежним органом ГРАДСКОЈ УПРАВИ ГРАДА БЕОГРАДА - Секретаријату за заштиту
животне средине. Како би ЈКП „Београдске електране” испуниле своју законску обавезу
почетком 2013. године, решењем Директора предузећа, оформљен је Стручни тим за
увођење IPPC дозволе. Улога тима је била између осталог, и да прикупља податке ради
попуњавања Захтева за издавање интегрисане дозволе који је дефинисан Правилником
о садржини, изгледу и начину попуњавања Захтева за издавање интегрисане дозволе
(„Сужбени гласник РС“, бр. 30/06). Представници стручног тим за увођење IPPC дозволе
обаљају сталне консултације са надлежним органом јер је неопходна документација за
10 постројења веома обимна и има много недостатака. Недостатак дозвола и оргиналне
документације за изграђене објекте и њихово уписивање у катастар непокретности,
непостојање пројеката изведеног стања, процедуре јавних набавки ради ангажовање
профилисаних консултаната, све то у многоме отежава и успорава допуну Захтева.
Приликом разматрања усклађивања рада постројења ЈКП „Београдске електране” у
наредном периоду у складу са Захтевима за исходовање IPPC дозволе неопходно је
размотрити више стратешких докумената који су већ на снази или се очекује њихово
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усвајање. Након анализе ових докумената потребно је израдити план усклађивања
постројења са смерницама BREF/BAT и наставити са унапређивањем односно допуном
Захтева за исходовање IPPC дозволе.
Основни документи које треба размотрити су, од којих су неки усвојени а неки још
увек у форми предлога:
1. Стратегија развоја енергетике РС до 2015. године са пројекцијама до 2030.
године;
2. Други национални извештај РС о промени климе са припадајућим
документима - двогодишњим ажурираним извештајем (BUR) и Националним
утврђеним доприносом смањења емисија GHG (INDCs);
3. Предлог Закона о трговини емисијама угљен- диоксида;
4. Национални план за смањење емисија (NERP);
5. План за имплементацију посебних директива (DSIP) за Директиву о
индустријским емисијама у оквиру Пројекта „Спровођење закона у
области контроле индустријског загађења, спечавање хемијских удеса и
имплементација ЕМАС Система“.
ЈКП „Београдске електране“ су, одлуком надлежних органа директно или индиректно
учесници у изради ових докумената који ће између осталог одредити и будући рад
постројења. Док наведени документи не буду бар у завршној фази ЈКП „Београдске
електране“ не могу у потпуности сагледати будући рад својих постројења.
SRPS ISO 9001:2008 и SRPS ISO 14001:2005
ЈКП „Београдске електране“ су сертификовале свој систем менаџмента квалитетом у
складу са захтевима SRPS ISO 9001:2008 Систем менаџмента квалитетом — Захтеви.
Предузеће је наставило да континуирано унапређује, развија и побољшава
ефективност система менаџмента квалитетом Предузећа, коришћењем резултата
интерних провера, анализе података, реализацијом корективних и превентивних мера
и годишњег Програма преиспитивања QМС-а од стране руководства.
Упраљање заштитом животне средине може бити успостављено, само ако се вршења
услуга обавља по дефинисаним процедурама и упутствима. У ту сврху предузеће је
кренуло у поступак имплементације стандарда SRPS ISO 14001:2005 током 2014.год тако да
је уручен сертификат о пословању према стандарду ISO 14001:2004 - Систем управљања
заштитом животне средине крајем 2015. године. Упознавање са овим стандардом
обављено је кроз обуке запослених чија делатност има утицаја на животну средину.
Сертификација према стандарду SRPS ISO 14001:2005 повољно утиче на имиџ предузећа.
Мониторинг
Анализа стања животне средине у Београдским електранама за 61 топлотни извор
може се дати кроз следећа праћења и процена од стране Службе за заштиту животне
средине:
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•

Праћење аспеката животне средине: вода, ваздух,тло и отпад;

•

Процене потенцијалних ризика по животну средину,уколико постоји;

•

Процена могућности за управљањем животном средином;

•

Утврђивање корективних акција за побољшање стања животне средине,
умањењем садашњег ризика по животну средину и преузимање одговорности.

Од 61 објекта у Беоаградским електранама 10 постројења је инсталисане снаге веће од
50 МWth, што знчи да смо до краја 2013. године поднели захтеве за интегрисану дозволу.
За постројења већа од 50 МWth извештава се Агенција за заштиту животне средине
о свим аспектима загађења. Остали топлотни извори (котларнице) инсталисане снаге
веће од 1 МWth а мање од 50 МWth је предмет локалног регистра извора загађивања
града Београда и доставља се Градском Секретаријату за заштиту животне средине.
У ЈКП „Београдске електране” програм праћења аспеката животне средине садржи:
1. емисије загађујућих материја у ваздух из димњака;
2. праћење квалитета отпадних вода;
3. управљање отпадом;
4. бука у животној средини;
5. праћење квалитета земљишта и подземних вода.
Мерење емисије загађујућих материја у ваздух
За топлотне изворе веће од 50 МWth који врше емисије загађујућих материја у ваздух
обрачунава се накнада за загађење које предузеће уплаћује на рчун буџета републике
Србије. У следећим табелама дате су укупне годишње емисије загађујућих материја, по
топлотним изворима већим од 50 МWth, које се испуштају у ваздух за период од 2012 до
2015. године. Иначе у ЈКП „Београдским електранама” врши се мерење емисија загађујућих
материја у ваздух у отпадном гасу, свих топлотних извора које раде на гас, мазут, лако
гориво, угаљ и пелет а на основу Уредбе о гранчним вредностима емисија загађујућих
материја у ваздух („Службени гласник РС”, бр. 71/10 и 6/11). Мерења врши акредитована
и овлашћена лабораторија Београдских електрана, али и ангажује другу акредитовану
лабораторију због обима и броја мерења (преко 220 котлова који користе различите
врсте горива). На основу добијених вредности мерења емисија загађујућих материја у
ваздух из димњака, може се заклључити да вредности азотних оксида, сумпор диоксида,
прашкастих материја, при коришћењу течног горива (мазута) и третираног мазута
незадовољавају граничне вредности емисије из Уредбе. Разлог незадовољавајућих
вредности је у квалитету коришћеног мазута мада се мора констатовати да је квалитет
знатно бољи (садржај сумпора од 1,1-1,5%) у односу на претходни период. Техничка
решења за смањење емисије азотних оксида, која су понуђена на нашем тржишту имају
изузетно високу цену, а при томе не гарантују захтеване вредности из Уредбе.
У складу са Законом о ваздуху израђен је акциони план постављања континуалних
мониторинга на објектима већим од 50 МWth. У грејној сезони (2012/2013), финансијске
могућности предузећа су биле такве да је постављен само један систем континуалног
мониторинга на ТО Дунав и за који је издата сагласност за мерење емисије из
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стационарних извора загађивања. Такође набављена је и монтирана опрема за
континуални мониторинг и на ТО Церак. У току је јавна набавка за израду главног
пројекта, испоруку, уградњу и пуштање у рад система за континуални мониторинг
емисије загађујућих материја у ваздух на ТО Нови Београд, ТО Вождовац, ТО Коњарник,
ТО Миријево, ТО Миљаковац, ТО Баново Брдо.
Годишња емисија загађујућих материја које се испуштају у ваздух из топлотних извора већих од 50
MWth у периоду од 2012. до 2015. године
Извори
≥ 50 МWтх

2012
Врста и количина горива

Загађујуће материје

Mazut
[t]

Gas
[Sm3]

PM
[t]

SO2
[t]

NOX
[t]

CO
[t]

CO2
[t]

ТO Нови
Београд

5134,07

118.776.385

18,630

310,130

348,540

/

180981

ТO Дунав

2479,57

58.733.396

6,590

147,970

182,970

0,0

119189

ТO Коњарник

0,0

43.629.980

2,946

0,0

120,921

0,0

82828

ТO Миријево

0,53

10.737.238

0,423

0,0

50,342

0,0

21262

ТO Вождовац

1230,0

25.224.481

3,00

71,690

75,710

/

53863

ТO Медаковић

0,0

8.106.719

0,383

0,184

25,707

2,350

16051

ТO Церак

48,15

34.401.539

0,263

1,548

84,029

0

65179

ТO Баново Брдо

0

17.558.350

0,172

0,197

19,755

0,810

33267

ТO Миљаковац

0

10.655.644

0,257

0,223

28,753

0,000

20189

ТO Земун

8503,5

/

28,861

231,458

63,140

/

26701

Укупно

17395,82

327.823.732

61,525

763,4

999,867

3,16

619510
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Извори

2013

≥ 50 МWтх

Врста и количина горива

Загађујуће материје

Мазут [т]

ВМЕ
[т]

Гас
[Sм3]

PM
[t]

SO2
[t]

NOX
[t]

CO [t]

CO2
[t]

ТO Нови
Београд

1507,313

141,553

108.119.410

7,940

120,480

246,150

0,770

208474

ТO Дунав

/

2261,956

52.456.884

7,056

92,060

114,450

0,000

105109

ТO Коњарник

/

1458,318

36.173.602

6,140

80,725

146,300

0,000

68186

ТO Миријево

177,803

/

8.978.213

2,356

16,590

45,348

0,000

16924

ТO Вождовац

748,0

/

24.890.973

1,473

32,590

83,795

0,000

49301

ТO Медаковић

33,666

/

7.375.736

0,693

1,072

23,265

1,217

14711

ТO Церак

420,39

/

30.614.429

0,454

13,514

77,154

0,255

59020

ТO Баново
Брдо

204,28

/

14.518.036

0,20

6,38

18,65

0,55

27366

ТO Миљаковац

73,48

/

9.210.992

0,374

2,394

49,950

0,045

17362

ТO Земун

7362,9

/

/

47,269

188,039

60,937

4,844

22829

Укупно

10527,83

3861,827

292.338.275

73,955

553,844

865,999

7,681

589282
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Извори

2014

≥ 50 МWтх

Врста и количина горива

Загађујуће материје

Мазут [т]

ВМЕ
[т]

Гас
[Sм3]

PM
[t]

SO2
[t]

NOX
[t]

ТO Нови
Београд

3078,475

623,633

100.129.766

14,478

247,310

274,942

0,931 179419

ТO Дунав

0

2881,66

49.586.292

1,949

47,043

95,2

1,723 101364

ТO Коњарник

2,52

325,342

36.232.098

0,764

5,252

87,441

1,423

69194

ТO Миријево

32,08

0

8.860.540

0,174

1,073

19,577

0,653

16802

ТO Вождовац

187,25

0

25.227.683

0,32

5,697

30,848

0,259

48138

ТO Медаковић

60,846

0

6.983.499

0,107

0,54

21,018

0,755

14021

ТO Церак

0

0

30.249.140

0,194

0

41,090

1,869

57018

ТO Баново
Брдо

0

0

14.172.385

0,085

0,138

11,751

0,214

26714

ТO
Миљаковац

0

0

9.191.848

0,173

0,353

22,611

0,009

17326

ТO Земун

6957,8

/

/

16,824

61,023

25,794

1,074

21729

Укупно

10318,97

3830,635

280.633.251

35,068

368,429

630,272

8,91

551725

CO
[t]

CO2
[t]
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Извори

2015

≥ 50 МWтх

Врста и количина горива

Загађујуће материје

Мазут [т]

ВМЕ
[т]

Гас
[Sм3]

PM
[t]

SO2
[t]

NOX
[t]

CO [t]

CO2
[t]

ТO Нови
Београд

2242,158

0

125.130.091

3,015

36,225

284,531

0,109

242867

ТO Дунав

477,14

1334,6

62.013.205

1,901

27,875

112,167

0,098

122066

ТO
Коњарник

0

0

45.344.974

0,330

0,365

51,901

0,094

85473

ТO
Миријево

0

0

10.977.427

0,150

0,000

23,649

0,004

20692

ТO
Вождовац

0

0

28.664.567

0,179

0,008

23,156

0,187

54031

ТO
Медаковић

0

0

7.621.521

0,355

1,258

21,213

0,941

14366

ТO Церак

0

0

35.271.433

0,901

4,175

72,517

1,992

66485

ТO Баново
Брдо

0

0

17.560.069

0,082

0,000

11,58

6,93

33100

ТO
Миљаковац

0

0

12.099.112

0,167

0,000

27,453

0,000

22806

ТO Земун

8032,358

0

0

15,776

96,001

39,291

4,715

25084

22,86

165,91 667,46

Укупно

10751,66

1334,60

344682399,00

15,07 686970
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7. Комуналне делатности у функцији заштите животне средине

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 минималном броју испитивања квалитета отпадних
вода („Службени гласник РС“, број 47/83), док на остлим објектима контрола отпадних
вода врши се 3 пута годишње. Посебна пажња, фокусирана је на изливе који се
директно и индиректно уливају у реке Саву која служи за водоснабдевање града
Београда, наводњавање и рекреацију на овој реци. У случају да не може да се достигне
гранична вредност емисије у води, неопходно је постићи одговарајућу ефикасност
пречишћавања отпадних вода, која се може препоручити кроз Акциони план са циљем
смањења загађења емисије загађујућих материја у воду. Акциони план се доноси
на основу Уредбе о граничним вредностима емисије загађујућих материја у воде и
роковима за њихово достизање (“Службени гласник РС”, бр. 67/11, 48/12).
Отпадне воде које настају у току процеса рада су:
1. технолошке отпадне воде;
2. зауљане отпадне воде;
3. атмосферске отпадне воде;
4. санитарне отпадне воде.
У складу са актуелном законском регулативом Републике Србије, максимално
дозвољене емисије загађујућих материја у површинске воде дефинисане су Уредбом
о граничним вредностима емисија загађујућих материја у воде и роковима за њихово
достизање („Службени гласник РС“, бр. 67/11 и 48/12). У Прилогу 2 поменуте Уредбе
наведене су, између осталог, граничне вредности емисија одређених група или
категорија загађујућих материја за технолошке и друге отпадне воде које се непосредно
испуштају у реципијент. У наведеном прилогу поменуте Уредбе посебно су дефинисане
граничне вредности емисија загађујућих материја из појединих типова индустријских
постројења, укључујући и термоенергетска постројења снаге преко 50 МWth. Правна
лица која своје отпадне воде испуштају у реципијент или јавну канализацију дужна су да
своје емисије ускладе са ГВЕ поменуте Уредбе најкасније до 31. децембра 2030. године.
На основу списка загађујућих материја које се испуштају у воду а везано за делатност
– термоенергетска постројења, урађене су анализе опасних супстанци у отпадним
водама за постројења >50 МWth (35 параметара) за период од 2012. до 2015. године.
У току грејне сезоне 2011/2012 године у топланама и котларницама урађено је 240
узорака отпадне воде, на 53 објекта. Од испитаних параметара, параметри који нису
задовољавали поменуте Правилнике и Уредбе су: вредности pH, хлориди, температура
излазне воде, седиментне материје, масти, уља, сулфати.
У току грејне сезоне 2012/2013 године у топланама и котларницама урађено је 240
узорака отпадне воде, на 53 објекта. Од испитаних параметара, параметри који нису
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задовољавали поменуте Правилнике и Уредбе су: вредности pH, хлориди, температура
излазне воде, седиментне материје, масти, уља, сулфати.
У току грејне сезоне 2013/2014 године у топланама и котларницама, на 52 објекат
урађено је 250 отпадне воде са атестима сепаратора, (од којих је 6 узорака са 24 х
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.
У току грејне сезоне 2014/2015 године у топланама и котларницама, на 51 објекта
урађено је 255 узорака отпадне воде са атестима сепаратора, (од којих је 6 узорака
са 24 х континуалним праћењем на два излива чији је реципијент река Сава- топлана
Нови Београд). Од испитаних параметара, параметри који нису задовољавали
поменуте Правилнике и Уредбе су: вредности pH, хлориди, температура излазне воде,
седиментне материје, масти, уља, сулфати.
Разлог одступања је застарела опрема, недовољна заступљеност континуалног мерења
параметара који дефинишу процесе, непостојање мерача протока као и људски
фактор. Извештавања о квалитету отпадних вода, на основу достављеног Упитника
о анализи стања у области третмана отпадних вода у Републици Србији, доставља се
Министарству пољопривреде и заштите животне средине и Секретаријату за заштиту
животне средине.
Реципијент за отпадне воде је градска канализација осим на ТО Нови Београд где се
технолошке отпадне воде изливају у реку Саву. Остале воде ТО Нови Београд (зауљане и
санитарне) такође се уливају у градски колектор. Третман отпадних вода пре изливања
у реципијент је сличан. Пролазе кроз бетонске таложнике гравитационог типа, где се
врши пречишћавање и као такве уливају се у реципијент. 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 „ Београдске електране”
Један од битних аспекат животне средине јесте одређивање квалитета земљишта и
физичко-хемијских параметара подземних вода. Сврха узорковања, анализа земљјишта
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 IPPC дозволе. Резултати
ових испитивања омогућило би боље разумевање стања на неким локацијама и на
основу тога, ако је потребно, спровео би се ремедиациони 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 програм
систематског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од

266
zastita zivotne sredine prelom.indd 266

26.10.2016 10:32:03

7. Комуналне делатности у функцији заштите животне средине

деградације земљишта и методологија за израду ремедијационих програма („Службени
гласник РС“, број 88/2010).
Појединачни мониторинг земљишта на одређеним локацијама, спроводи се у складу
са решењима надлежних инспекцијских органа везаних за заштиту животне средине
и овај мониторинг спроводе акредитоване и овлашћене институције.
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).
На основу изведених хидрогеолошких, педолошких и хидрохемијских истражних
радова на подручију 9 топлана на територији Београда разматрана је потенцијална
могућност контаминације земљишта и подземних вода.
•

Квалитет земљишта и подземних вода на ТО Нови Београд

Топлана Нови Београд је функционално везана за претовар течног горива (мазут) на
реци Сави које се довози баржама. Топлана се налази у ужој зони санитарне заштите, и
присутно је историјско загађење од бомбардовања. Након прве инспекцијске контроле
налжено је постављање 6 пијезометара. Осим ове мреже пијезометара, накнадни
инспекцијски надзор захтевао је погушчивање постојеће мреже пијезометара са још
нових 6 пијезометара који су постављени 2014. године, а у циљу тачне локализације
могућих загађења (укупно 12 пијезометара). На овај начин успостављен је мониторинг
подземних вода у пијезометрима у току хидролошког годишњег циклуса који ће
се пратити од стране акредитоване и овлашћене лабораторије. У оквиру топлане
изведени су следећи радови:
–– 6 истражних бушотина, укупно 90 метара бушења
–– 6 педолошких профила са укупно 12 узорака земљишта;
–– 24 узорка невезаног стенског материјала са узорковањем на дубини
2,5m,5m,7,5m и 10m, укупно 4 узорка по истражној бушотини;
–– 24 узорка невезаног стенског материјала са узорковањем на дубинама
2,5m,5m,7,5m и 10m, укупно 4 узорка по истражној бушотини за потребе
израде гранулометријских, седиментолошких и петролошких анализа;
–– 6 узорака подземних вода из пијезометара за потребе израде хемијских
анализа;
На основу изведених истраживања и физичко-хемијској анализа 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 претаче течно гориво у радне резервоаре. Манипулација
са течним горивом проузрокује и инцидентне ситуације цурења како у земљиште и
подземне воде тако и у реку. Свакако да је превенција најефикаснији начин за заштиту
подземних вода и земљишта. Праћење хемизма вода на пијезометрима обезбеђује
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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 од стране Брем групе.
•

Остале топлане веће од 50 МWth

На основу изведених хидрогеолошких, педолошких и хидрохемијских истражних
радова на подручију 9 топлана на територији Београда (ТО Нови Београд, ТО Дунав,
ТО Коњарник, ТО Миријево, ТО Церак, ТО Вождовац, ТО Миљаковац, ТО Медаковић,ТО
Земун), разматрана је потенцијална могућност контаминације земљишта. За потребе
детектовања загађења као и одређивање нивоа контаминације за наведене објекте
изведено је укупно:
–– 24 истражне бушотине, укупно 350 метара бушења;
–– 24 педолошких профила са укупно 48 узорака земљишта;
–– 96 узорка невезаног стенског материјала са узорковањем на дубини
2,5m,5m,7,5m и 10m, укупно 4 узорка по истражној бушотини на 24 истражне
бушотине, за израду геохемијских анализа;
–– 96 узорка невезаног стенског материјала са узорковањем на дубинама
2,5m,5m,7,5m и 10m,укупно 4 узорка по истражној бушотини за потребе
израде гранулометријских, седиментолошких и петролошких анализа;
–– 12 узорака подземних вода из пијезометара за потребе израде хемијских
анализа;
Сва наведена испитивања урађена су од стране Рударско-геолошког факултета из
Београда. На ТО Дунав и ТО Нови Београд предлажу се мере даљих истраживања у виду
формирања осматрачке мреже како би се обезбедио дугорочан мониторинг квалитета
земљишта и подземних вода.
У току 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 евиденција о отпаду произвођача
отпада. 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
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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 опад. На ТО Нови Београд налази се и Магацин средстава ван
употребе. Наиме, у току радова и ремонта демонтирана опрема која се може поново
употребити, ремонтовати и слично допрема се у Магацин средстава ван употребе.
Стална комисија за оцену употребљивости и процену тржишне вредности излази на
терен и прегледа допремљена средства и оцењује употребљивост – употребљиво,
неупотребљиво и у зависности од њихове оцене, средства се допремају или у Магацин
средстава ван употребе – неупотребљива средства или у Магацин средстава ван
употребе – употребљива средства. Збрињавање секундарних сировина, се регулише
продајом секундарних сировина, а уколико није могуће продати секундарне сировине,
примењује се Закон о јавним набавкама.
Коначно збрињавање опасног отпада регулише се кроз услуге фирми које имају
одговарајуће дозволе за транспорт и збрињавање издате од стране министарства које
обавља послове државне управе који се односе на основе заштите животне средине
и које су ангажоване на основу Закона о јавним набавкама. Служба за развој система
квалитета и заштиту животне средине која се налази у оквиру Центра за испитивање
квалитет и заштиту животне средине, извештава Агенцију за заштиту животне средине
(за објекте изнад 50 МW) о количинама и врстама отпада на основу података који су
добијени од стране Координатора за управљање опасним и неопасним отпадом и
извештаја магационера Магацина средстава ван употребе (за секундарне сировине)
– неопасан отпад. Служба за развој система квалитета и заштиту животне средине,
извештава градски Секретаријат за заштиту животне средине о количинама и врстама
отпада, који су збринути на објектима капацитета од 1-50 МW.
За производе који после употребе постају посебни токови отпада предузеће плаћа
накнаду за загађење, министарству које обавља послове државне управе који се
односе на основе заштите животне средине а према Уредби о производима који после
употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне евиденције о количини и
врсти произведених и увезених производа и годишњег извештаја, начину и роковима
достављања годишњег извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за
обрачун, висину и начин обрачунавања и плаћања накнаде („Службени гласник РС”,
бр. 54/2010, 86/2011, 15/2012 , 41/2013 ‐ др. правилник и 3/2014).
Количине збринутог неопасног и опасног отпада у период од 2012-2015. године у ЈКП
„Београдске електране”
Неопасан отпад (kg)
Ред.
бр.

Врста отпада

2012

2013

2014

2015

1

Отп. гвожђе

926.980

916.680

587.520

252.180

2.

Отп. бакар

880

420

1.800

/

3.

Отп. алуминијум

13.320

10.120

1.340

/

4.

От.каблови и
проводн. са
изолацијом

220

9.800

1.420

2.600
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Неопасан отпад (kg)
5.

Отпадне гуме

13.320

10.400

8.160

7.860

6.

От. јонска маса

5.520

4.380

/

2.180

7.

От.кварцни песак

10.500

/

/

/

8.

От. талог из ХПВ-а

799.180

227.360

/

/

9.

Неопасан електрични
отпад

575

399

/

/

10.

От. камена минерал.
вуна

/

23.700

4.840

3.820

/

2.317.150

1.706.530

1.973.010

11.

Грађевински шут

12.

От. полиелектролит

/

278

13.

Отпад. пепео од
сагоревања пелета

/

/

74.820

201.760

14.

Отпадна неопасна
шљака од сагоревањ.
угља

/

/

125.100

/

15.

От. маса за изравна.
подних облога

/

/

780

/

16.

Отпад од дрвета

/

/

/

9.340

17.

Отп.шут од
ватросталн.
материјала

/

/

/

74.980

/

Опасан отпад (kg)
Ред.

2012

2013

2014

2015

От.муљ од мазутних
резервоара

118.570

65.640

/

62.563

2.

Чађ из димњака

20.445

19.120

23.600

19.300

3.

Електриични и
електрон. отпад

425

2.141

3.680

3.680

4.

От. оловне батерије
са електролитом

1900

/

/

/

5.

Отп. минерално
трафо уље

/

1.310

/

1.580

6.

Отпадне боје и
лакови

/

2.659

700

/

7.

Отпадни азбест

/

714

/

20

8.

От. неорг. хемикалије

/

4.762

/

/

9.

Отпадна жива

/

10,3

/

/

10.

Отпад.
лабораторијске
хемикалије

/

121,3

/

/

бр.

Врста отпада

1.
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Неопасан отпад (kg)
11.

От. лепкови и
заптивачи

/

567

/

/

12.

Отп. стаклена вуна

/

19.540

39.240

47.780

13.

От. пираленске
батери.

/

/

1.020

/

14.

Отп.флуоресцентне
сијалице

/

/

160

100

15.

Отпадна шљака

/

/

/

60.540

16.

От. јонска маса

/

/

/

3.540

17.

От. уље непознатог
порекла

/

/

/

680

У складу са Законом о управљању отпадом у току 2013. године израђен је План
управљања отпадом на нивоу ЈКП Београдских електрана као и 10 Планова управљања
отпадом за сваку од топлана које потпадају под обавезу исходовања интегрисане
дозволе. Планом управљања отпадом, прописали смо мере поступања са отпадом у
оквиру сакупљања, транспорта, поновног искоришћења и одлагања отпада, укључујући
и надзор над тим активностима и бригу о коначном збрињавању отпада.
Бука у животној средини
У периоду од 2012-2015. године извршено је 167 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
ОЦ „Производња и дистрибуција топлотне енергије” је предложене мере за санацију
спроводила. Најчешће активности везане за смањење недозвољеног нивоа буке су
замена или ремонт агрегата који су идентификовани као доминантни извори буке,
преправке у ослањању грејних инсталација, као и уградња звучне изолације, чиме се
спречава простирање буке ка акустички угроженој животној средини. На појединим
локацијама испитивања су понављана како би се установило постигнуто побољшање,
а нивои буке довели у дозвољене границе.
Број испитивања нивоа буке у животној средини од стране акредитоване Испитне
лабораторије и Контролног тела у саставу ЈКП „Београдске електране” у периоду од
2012. до 2015. године

Број
испитивања

2012.година

2013.година

2014.година

2015.година

35

45

39

31
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Од 167 извршених испитивања у датом периоду, 15 испитивања је обављано у циљу
обезбеђења поверења у резултате испитивања (међулабораторијска испитивања,
реовлашћивања од стране надлежног министарства, редовне надзорне посете АТС-а,
реакредитације од стране АТС-а, итд...) и 2 испитивања за трећа лица. Покренута је
јавна набавка за мерење буке и израду пројекта за звучну заштиту, у складу са важећим
законским прописима за 7 топлана (ТО Коњарник, ТО Миријево, ТО Миљаковац, ТО
Вождовац, ТО Медаковић, ТО Земун, ТО Баново брдо) предвиђеним на основу Закона
о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (“Службени
гласник РС”, број 135/04, 25/2015.) .
Модернизација система и гашење котларница
У период од 2012. до 2015. године значајна финансијска средства уложена су у
модернизацију погонских постројења, како топлана тако и индивидуалних котларница.
Сектор Нови Београд
1. На ТО Нови Београд у току 2015 године завршена је израда Пројекта санације и/или
ремедијације контаминиране локације. У току је извођење радова на реконструкцији
изливних места у реципијенте. Расписана је јавна набавка за извођење радова на
изградњи постројења за обраду муља у ТО Нови Београд
2. На ТО Земун спроводе се активности на гашењу капацитета за грејање у циљу
смањења концентрације загађујућих материја у ваздух на прописане граничне
вредности.
3. У току је споровођење јавне набавке за израду пројектне документације за
прилагођавање рада котларница граничним вредностима емисија штетних материја
у ваздуху за котларнице у улици Браћа Марић у Крњачи и Јакшићева у Земуну односно
прелазак котлова са мазута на лако лож уље
Сектор Церак
1. На ТО Церак набављена и монтирана је опрема за континуални мониторинг
за мерење емисије димних гасова. У 2016. години очекује се успостављање
континуалног мониторинга за мерење емисије димних гасова на овој топлани.
2. На КО Сењак 5, уграђена су два нова котла и нови командни ормани;
3. У плану за 2016. годину је гашење КО Јулино брдо као и потпуна
модернизација КО Железник.
Сектор Дунав
1. Угашена je Котларница Вељка Дугошевића 18, (капацитета 4,6 МW). У наредном
периоду планирано је гашење, у I фази Котларница Јастребачка 47, капацитета 1,2
МW (погонско гориво мазут), Котларница Маријане Грегоран 30, капацитета 3,7 МW
(погонско гориво мазут), Котларница Јухорска 6, капацитета 3,3 МW (погонско гориво
лож уље), Котларница Диљска 7, капацитета 1 МW (погонско гориво брикет-угаљ).

272
zastita zivotne sredine prelom.indd 272

26.10.2016 10:32:03

7. Комуналне делатности у функцији заштите животне средине

Планирана је замена погонског горива у КО Косте Јосиповића 3-5. као и гашење свих
малих топлотних извора на Карабурми у наредне две фазе.
3. За топлане ТО Борча и ТО Вишњичка бања у фази израде је студија оправданости за
увођење био масе за потребе потрошне топле воде (ПТВ) и једног дела грејања.
Сектор Коњарник
1. На ТО Коњарник извршено је смањење улазне температуре воде у котлове VK1 и VK2,
са 100˚C (пројектна вредност) на 90˚C (котлови са супротосмерним струјањем) ради
повећања степена искоришћења котлова за 0,4% што директно утиче на смањење
емисије димних гасова и већи степен искоришћења постројења. Уграђен је и измењивач
за предгревање воде за дегазацију напојне воде вреловодних котлова, мреже и парних
котлова, врелом водом којом се врши допуна магистрала при чему је постигнута
оптимизација потрошње паре на дегазатору, повећање степена искоришћења
постројења и смањење емисије димних гасова. Топлотни извор на дистрибутивној
мрежи грејног подручја Коњарник остварује циркулацију са циркулационим пумпама
са промењивим бројем обратаја у зависности од потреба дистрибутивне мреже и
потрошача чиме се остварује уштеда у потрошњи електричне енергије топлотног
извора топлане Коњарник. Планира се примена Термис модула за температурску
оптимизацију одлазне температуре при чему ће се остварити мањи топлотни губици и
смањиће се емисија димних гасова. Изграђен је котао VK4 са утилизатором и налази се
у, пробном раду, а остварује се већи степен искоришћења постројења и мања емисија
димних гасова.
У наредном периоду планирана је замена пумпних агрегата на циркулационим пумпама
мреже CP1 и CP3, са агрегатима са промењивом регулацијом броја обртаја чиме ће
се остварити уштеда у потрошњи електричне енергији, затим уградња утилизатора
димних гасова за вреловодне котлове VK1 и VK2
У току грејне сезоне 2015/2016 на грејном подручју топлане Коњарник прикључени
су и потрошачи угашене котларнице Вељко Дугошевић 18, која је припадала сектору
Дунав, и две школске котларнице, ОШ 1300 каплара и Медицинска школа на Звездари.
2. На ТО Миријево инсталирана и пуштена је у рад опрема за мембранску
деоксигенизацију напојне воде, капацитета 5 t/h при чему се остварује смањене
потрошње енергената и емисија димних гасова. Урађена је модернизација
циркулационог система топлане где су инсталиране и пуштене у рад циркулационе
пумпе мреже и диктир пумпе са фреквентним бројем обртаја, при чему се остварује
уштеда у потрошњи електричне енергије. Пуштени су у аутоматски рад вреловодни
котлови VK1 и VK2 (2 x 58 МW) и остварено је повећање степена искоришћења
постројења. Инсталирана је и пуштена у рад опрема за аутоматско одсољавање и
одмуљивање парних котлова PK1 и PK2 (5 t/h). У наредном периоду је планирана
примена температурске оптимизације дистрибутивне мреже грејног подручја
Миријево применом софтверског пакета Термис.
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Сектор Вождовац
1. На ТО Вождовац на котлу VK1 извршена је комплетна замена подних и
плафонских цевних пакета, као и цео леви и десни екран ложишта. На котлу
VK2 је извршена компетна замена екопакета. Извршена је реконструкција
и пуштање у рад економајзера котла VK3, чиме је дошло до смањења
температуре димних гасова. Уграђен је систем за деминерализацију воде
(реверсна осмоза) као и систем за поврат кондензата.
2. На ТО Медаковић извршена је замена (модернизација) горионика на VK4 и
VK3, што је свакако допринело смањењу загађујућих материја које се емитују
у животну средину. Такође је у плану замена горионика на парном котлу, што
ће такође допринети смањењу емисије загађујућих материја.
3. У 2012. години извршена је замена дотрајалог котла у КО “Фабрисова“,
новим котловима. У 2013. години извршена је замена два дотрајала котла у КО
“К.Главинић. Након сезоне 2014/2015 угашена је котларница “ЦВВШ“, лоцирана
у ул. Незнаног Јунака 38, која је као погонски енергент користила мазут, и била
је један од главних загађивача овог дела града.
4. На ТО „Младеновац“ од 2012. године од три котла укупне инсталисане снаге
44,4МW, највише сати рада имао је котао PК1, снаге 16,3МW, у који су 2011.
године уграђени нови горионици. Као основно гориво за рад топлане користи
се природни гас. Од 2012. године мазут се користио само два дана када је
дошло до хаварије на транспортном систему природног гаса ЈП „Србијагас“.
Послови на подешавању рада горионика обављају се редовно и искључиво
уз мерење продуката сагоревања.
5. У току ове 2015/2016 грејне сезоне извршена је реконструкција КО Јанка
Веселиновића и то тако што је поред постојеће мазутне котларнице изграђена
нова гасна котларница (720КW) са шест каскадно повезаних кондензационих
котлова.
6. План је да се до грејне сезоне 2016/2017. године угасе следећа погонска
постројења: КО “Данијелова“, ул.Данијелова бр.10, КО “Н.Јунака“, ул.Вељка
Лукића Курјака бр.14, као и нешто касније односно до грејне сезоне 2017/2018.
године КО“Торлачка“, ул.Наде Наумовић бр.1 ,КО“С.Филиповић“, ул. Стјепана
Филиповића бр.30а, КО“Фабрисова“ ул.Фабрисова бр.10.
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 четврту годину и
сагласан је са Европским регистром испуштања и преноса полутаната (Е-PRTR).
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Закључак
Један од најзначајнијих стратешких циљева предузећа је оријентација ка потрошачу
ради пружања благовремене и квалитетне услуге, од евиденције захтева за прикључење
до укључења објеката у систем редовног грејања. ЈКП „Београдске електране“ током
последње деценије, реконструкцијом и унапређењем топлотних извора, освајањем
нових технологија за пренос топлотне енергије и модернизовањем топлотних
подстаница – врши се боље управљање енергијом са циљем енергетске ефикасности.
Повећањем енергетске ефикасности постројења, директно се утиче на аспекте
загађења у животној средини јер процеси производње и модернизација производних
капацитета престају да буду извори неконтролисаних загађења и опасности.
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7.9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КОЈЕ СУ СПРОВОДЕНЕ У ЈКП ГРАДСКО
САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД” У ПЕРИОДУ ОД 2012-2015. ГОДИНЕ

ЈКП ГСП „Београд” je највећи градски превозник у окружењу, који са око 1.316 возила у
инвентару свакодневно успешно обавља функцију јавног градског превоза у Београду,
на укупно 137 линија у дневном саобраћају – 10 трамвајских, 7 тролејбуских и 120
аутобуских. Мисија предузећа је поуздано, стабилно и доступно у простору и времену
пружање транспортне услуге корисницима система јавног превоза у Београду, под
економски најповољнијим и еколошки прихватљивим условима .
Учешће видова превоза у реализацији путовања (видовна расподела) је врло значајан
параметар са аспекта одрживог развоја и животне средине. Данас јавни превоз у
Београду учествује са 52,86% од укупно реализованих путовања.
Питање заштите животне средине сматра се изузетно важним, због чега у оквиру
стратешког развојног плана велики значај придаје еколошки одрживом развоју.
Активности које ЈКП ГСП спроводи у циљу заштите животне средине усмерене су у
више праваца:
1. Задржавање високог степена учешћа јавног превоза у транспорту путника
Високим учешћем јавног превоза у укупном превозу путника на нивоу града постиже
се, са еколошког аспекта, значајно унапређење животне средине, услед смањења броја
путничких аутомобила у саобраћају.
2. Обнова возног парка ЈКП ГСП „Београд”
Обнова возног парка ЈКП ГСП „Београд” посебно је важна активност која има изузетно
позитиван ефекат на квалитет и комфор приликом превоза путника у наредном периоду,
а самим тим и на заштиту животне средине.
У 2012. години набављено је десет нових аутобуса БИК-МАЗ-203 ЦНГ, са погоном на
компримовани природни гас . У поређењу са аутобусима на дизел погон, аутобусе на
гас карактерише знатно нижи ниво емисије издувних гасова, а емисија буке и вибрација
увек је нижа (у просеку пет до десет децибела). Укратко, они су удобни, еколошки
прихватљиви и модерно дизајнирани. У 2012. години набављено је и 25 зглобних
аутобуса ИК-218 који су опремљени са моторима норме Еуро 4.
У 2013. години ЈКП ГСП„Београд” је извршио највећу обнову аутобуског подсистема у
својој дугој историји. Набављено је 200 зглобних аутобуса „Solaris Urbino 18” и 32 зглобна
аутобуса ИК-218М. Набављена возила испуњавају најстрожије еколошке норме (Еуро 5
и EEV ). Такође у 2013. години
Завршена је модернизација трамвајског подсистема превоза са 30 нових трамваја
шпанске компаније „CAF“. Набављени трамваји имају високу енергетску ефикасност
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обзиром да имају могућност враћања електричне енергије у мрежу које се постиже у
фази кочења.
У 2014. години направљен је стратешки план обнове аутобуског подсистема у наредном
петогодишњем периоду са циљем даљег унапређења еколошких перфоманси возног
парка.
У 2015. години настављен је тренд обнове аутобуског подсистема набавком 30 соло
аутобуса IK-112LE (Еуро 5). Ова возила урађена су на Мерцедесовој шасији и опремљена
погонским агрегатом овог водећег светског произвођача .

Слика 1. IK-218M

Слика 2. IK-112 LE

Слика 3. Solaris Urbino 18
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Ефекти модернизације аутобуског возног парка
•

мања потрошња горива

•

нижи ниво емисије штетних гасова и буке.

•

виши ниво поузданости система

•

Повлачење из експлоатације аутобуса са високом емисијом штетних гасова
(ЕУРО 0,1,2)

•

Укупна емисија издувних гасова (CO, CH, NO, PM ) из аутобуса од 2012. години
има стални тренд смањења што се може видети у табели.

Табела 1. Тренд смањења емисије штетених гасова од аутобуса ГСП Београд у периоду 2012-2015.

2012.год
(тона/год)

2013.год
(тона/год)

2014.год

2015.год

(тона/год)

(тона/год)

CO

297.93

274.92

243.10

229.25

NMHC

93.92

85.86

74.20

71.03

NOx

711.60

633.00

507.80

465.44

PM

14.05

11.28

8.17

7.07

Ukupno

1117.50

1005.06

833.27

772.79

Модернизација возног парка је допринела побољшању квалитета живота у нашем
граду а за путнике је обезбеђен виши ниво комфора , јер су возила климатизована,
нископодна и имају савремену информациону технологију.
У 2015. години Град Београд и ЈКП ГСП „Београд” донели су одлуку о набавци првих
аутобуса на чисто електрични погон. Након споведене тендерске процедуре, потписан
је уговор о куповини првих 5 соло аутобуса на електрични погон кинеског произвођача
„HIGER”. Испорука ових аутобуса очекује се у јуну 2016. године и радиће на потпуно
новој линији која ће повезивати нови и стари део града (Вуков споменик-ТЦ Делта
Сити). Концепт овог Е-буса је заснован је на најмодернијој технологији складиштења
електричне енергије помоћу супер кондензатора и брзог пуњења на терминусима
преко пантографа.
Примена чисто електричног погона у аутобусима за јавни градски превоз треба
да додатно смањи ниво емисије штетних гасова и буке који потичу од саобраћаја у
градовима, повећа енергетску ефикасност и допринесе остваривању стратегије
употребе возила са нултом емисиом.
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Техничке карактеристике E-аутобуса
HIGER

Дужина/ширина/висина……………..........................................................................…12000/2550/3680mm
Маса празног возила……………………..................................................................................………………12540 kg
Капацитет………………………………...........................................................................……….………82+1путника
Маx.брзина………………………………………………….................................................................................….70 km/h
Електро мотор……………….…..........................................................................……2xSiemens асихрони (AC)
Маx.снага……………………….................................................................................………………………………2x67 кW
Max.обртни момент…..............................................................................................................................2x430 Nm
Осовине:............................................................................................................................................................................ZF
Супер кондензator………………………............................................................................……..……Aowei/MUCK
Капацитет………………………………….............................................................................……………….……20 kWh
Просечна потрошња………………...........................................................................…………….….0,95 KWh/km
Пуњење на терминусу: 660 V DC ili 380 V AC, излаз 580 V DC, 250 A
Време пуњења на терминусу………………........................................................................…….…5-8 минута

Слика 4. HIGER E-bus

3. Политика заштите животне средине предузећа
Политика заштите животне средине је саставни део наше пословне политике и
заснована је на поштовању закона, подзаконских аката и стандарда животне средине.
Систем управљања заштите животне средине подржан је одговарајућом организацијом
и процедурама на начин који је специфициран у стандарду ISO 14001:2004. Континуално
се врши његова координација са другим системима управљања.
Унапређење животне средине кроз дефинисане циљеве предузећа
•

Смањити негативан утицај емисије издувних гасова из возила

•

Повећати ефикасност коришћења енергије, воде, горива и уља.

•

Повећати ефикасност управљања отпадом, и отпадним водама

•

Учинити одговорност према заштите животне средине делом нашег
свакодневног рада.
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Предузимају се мере за побољшање перформансе заштите животне средине и самих
пословних процеса (смањена је потрошња електричне енергије, воде, моторних уља
и емисије издувних гасова из возила) са тенденцијом даљег смањења ревитализацијом
аутобуског подсистема и увођењем нових аутобуса у експлоатацију. Редовно се прате
и ажурирају идентификовани аспекти животне средине.
Мере које се спроводе у ЈКП ГСП „Београд” дефинисане су и кроз рад и активности
Службе за заштиту животне средине које се базирају на поштовању закона и прописа
из области заштите животне средине:
–– Заштита вода - Редовно се прати квалитет отпадних вода које се контролишу
четири пута годишње од стране акредитоване лабораторије. Израђен је
главни пројекат реконструкције канализационе мреже у СП „Карабурма» –
2013. године, а техничка контрола овог пројекта 2014. године Израђени су
главни пројекти реконструкције канализационе мреже и уградње мерача
протока у СП „Земун», СП Нови Београд и СП „Космај» – 2014. године.
––

- Заштита ваздуха - Сходно законским прописима једном годишње
врши се мерење емисије продуката сагоревања из котларница од стране
акредитоване лабораторије). У котларници саобраћајног погона „Космај” као
енергент се не користи више мазут већ лако лож уље са нижим садржајем
сумпора до 3%. У 2014. години завршена је уградња система за одсисавање
издувних гасова у гумарском одељењу у саобраћајном погону „Земун”.

–– Заштита земљишта - У јуну 2013. године у саобраћајном погону Карабурма
инсталиран је и пуштен у рад модеран централизован систем за развод
флуида. Танкови са флуидима (антифризом, моторним и мењачким уљем)
повезани су са три станице за истакање. Рад се прати путем рачунарског
софтвера, проток важних информација је много бржи, а радни простор
је неупоредиво чистији и безбеднији у односу на раније, а у 2014. години
инсталиран је исти у саобраћајном погону „Космај”).
–– 2013. године је завршена реконструкција акумулаторских радионица уз
набавку нове опреме – у свим саобраћајним погонима ЈКП ГСП „Београд”.
Управњање отпадом - У 2013. години у саобраћајном погону Дорћол изграђено је
складиште за опасан отпад, а 2014. године у саобраћајном погону „Нови Београд“. План
управљања отпадом у ЈКП ГСП „Београд” (ажуриран је фебруара 2014. године). Основни
елементи плана су документација о отпаду који настаје у процесима у предузећу (врста,
састав и количина отпада), мере које се предузимају у циљу смањења производње
отпада, посебно опасног отпада, начин складиштења, третмана и одлагања отпада,
мере заштите од пожара и експлозија, мере заштите животне средине и здравља људи.
Редовно се спроводе интерне обуке у вези правилног управљања отпадом и
правилног паковања и обележавања опасног отпада у ЈКП ГСП „Београд” као и обуке
новозапослених у предузећу (са темама: значај животне средине, одрживи развој,
политика заштите животне средине предузећа).
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Слика 5. Складиште опасног отпада у СП „Дорћол”

Мaсовнa обукa возaчa (еко-вожњa)
Циљ ове мере је да се кроз обуку и тренинг са возачима који управљају аутобусима
у јавном превозу постигне смањење потрошње горива, што ће имати утицај и на
мању емисију штетних гасова. Такође планирана је и оптимизација рада аутобуса
по линијама са типовима аутобуса који највише одговарају захтевима на линијама у
погледу капацитета. Овим мерама очекује се 3-5% смањења потрошње горива, што ће
се манифестовати и на нижи ниво емисије штетних гасова.
Усвојен је „Правилник и нормативи потрошње погонског горива” по типовима аутобуса.
Примена Правилника засигурно ће донети како значајне финансијске уштеде , тако и
битне ефекте у домену заштитне средине, што је и један од циљева политике. Смањење
потрошње погонског горива има за директну последицу смањење количине штетних
издувних гасова и емисије угљен диоксида.
Просечна потрошња дизел горива радним даном је око 100.000,00 литара.
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7.10. 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. 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 је до сада констатовано око 450 врста биљака а пре свега бела
топола (Populus alba), Црна топола (Populus nigra), Бела врба (Salix alba), Храст лужњак
(Quercus robur), Пољски јасен (Fraxinus angustifolia), Евроамеричка топола (Populus
euroamericana), Брест вез (Ulmus effusa), 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, 94 врсте инсеката, као и око 250 врста гљива.
Током 2013. године Привремени орган града Београда донео је Решење о проглашењу
заштићеног станишта „Гљиве Аде Циганлије“, чиме је природно станиште на Ади
Циганлији проглашено јединим познатим стаништем гљиве „Myriostoma coliforme“ у
Републици Србији. Ова гљива је изложена веома јаком антропогеном утицају и тиме
веома угрожена и строго заштићена врста. Њено подручје раста од 21,25 хектара
сврстано је у III категорију, као заштићено станиште локалног значаја.
Имајући у виду овакву разноврсност флоре и фауне, на релативно малој површини
речног острва (око 800 хектара), не чуди чињеница да ЈП „Ада Циганлија“, као предузеће
за уређење, коришћење и одржавање Аде Циганлије, велику пажњу придаје заштити
животне средине као основном предуслову за очување овог комплексног екосистема. У
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складу са тиме, током претходне четири године, реализован је велики број активности
које су за циљ имале очување и побољшање еколошких потенцијала Аде Циганлије, а
нарочито развој еколошке свести код свих субјеката који учествују у функционисању
популарног „Београдског мора“.
Еко - манифестације
У сарадњи са локалном заједницом, одржано је преко 50 манифестација и еколошких
радионица које су за циљ имале подизање свести посетилаца Аде Циганлије о значају
еколошког образовања, информисања и управљања, а које су превасходно биле
намењене деци и омладини. Активности су обухватале ликовне радионице са еко
темама, израду сувенира од природних материјала, разврставање отпада, чишћење
и уређивање подручја купалишта и Савског језера, креативне радионице за најмлађе.

Слика 1. Манифестација подводног чишћења Савског језера

Слика 2. Манифестација подводног чишћења Савског језера
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Уређење и пошумљавање територије Аде Циганлије
ЈП „Ада Циганлија“ газдује већим делом зелених површина на територији Аде Циганлије.
У периоду од 2012. до 2015. године површинска јединица „Ада Циганлија“ заузимала је
површину од 229,70 хектара, да би се усвајањем „Основе за газдовање шумама“ 2015.
године, површина под старањем ЈП „Ада Циганлија“ увећала на 233,43 хектара. На овој
површини обављани су радови на орезивању грана, заливању садног материјала током
вегетационог периода, обнављању и уређењу травњака и мањих локалитета.
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“.

Слика 3. Санитарна сеча грана на територији Аде Циганлије

У сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине Београда територија Аде
Циганлије је у протекле четири године пошумљена са 80 садница храста лужњака, 770
садница бреста веза (Ulmus effusa) и са 120 садница пољског јасена (Fraxinus angustifolia).

Слика 4. Пошумљавање на територији Аде Циганлије
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Током 2014. године извршена је обнова и доградња насипа на десној обали Савског
језера у циљу подизања његовог заштитног капацитета у одбрани од поплава. Да би
радови били адекватно реализовани, са старог насипа уклоњено је 27 кубних метара
старих и болесних стабала инвазивне коровске врсте јасеноликог јавора, као и велике
количине грађевинског шута. По окончању изградње, површина насипа од 1,33 хектара
пошумљена је са 500 садница бреста веза.

Слика 5. Изградња и уређење насипа на десној обали Савског језера на Ади Циганлији

Свакодневним залагањем надлежних служби ЈП „Ада Циганлија“ уклањано је смеће
и отпад са 130 хектара територије која је под управом ЈП „Ада Циганлија“, као и
редовно одржавање и уређење јавних зелених површина и плажа Савског језера, што
је резултирало општем мишљењу страних и домаћих посетилаца да Ада Циганлија
представља један од најлепших делова Београда.
Ада Циганлија у научним радовима
Имајући у виду разноликост биљног и животињског света, не чуди податак да се
велики број научних радова и докторских дисертација бавио тренутним и развојним
потенцијалима Аде Циганлије. У складу са тиме је у оквиру међународне конференције
„Water& Fish 2015“ која је одржана у Београду током јуна 2015. године, а којој су
присуствовали представници из преко 30 земаља, Савско језеро представљено као
модел за напредна мерења у аквакултури и полурибњацима.
У сарадњи са еминентим стручњацима са Института за мултидисциплинарна
истраживања публикован је научни рад „Ecological potential assessment of Sava Lake
based on fish community composition: preliminary results“ (аутори: Хегедиш А. и сарадници)
који је публикован у трећем броју четвртог волумена научног часописа од националног
значаја „Water Research and Management“, који детаљно анализира еколошки статус
Савског језера на бази композиције ихтиоцезона која га насељава.
На подводној вегетацији Савског језера Др. Јелена Милојковић из Института за
нуклеарна и хемијска истраживања је одбранила докторску тезу „Биосорпција тешких
метала компостом Myriophilum spicatum“, чиме је научно доказано да ова подводна
трава представља својеврстан природни филтер воде Савског језера, те самим тиме
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има немерљив утицај на одржавање високог квалитета животне средине на територији
Аде Циганлије.
Кроз сарадњу и свесрдну подршку стручних служби ЈП „Ада Циганлија“, Др. Милица
Јаћимовић је током децембра 2015. године, успешно одбранила докторску дисертацију
под називом „Популациона динамика и екотоскикологија црног америчког патуљастог
сома у Савском језеру“, што је представљало прву докторску дисертацију која је урађена
на рибљем свету Савског језера, чиме је у знатној мери дат допринос упознавању и
схватању овог комплексног воденог екосистема.
Одржавање Савског језера
У складу са Еколошком студијом контроле еутрофизације и продукције макрофита у
Савском језеру на Ади Циганлији, у периоду од 20. марта до 20. новембра реализовано је
кошење подводне вегетације Савског језера (најзаступљенија подводна биљка је дрезга
или кроцањ - Муriophilum spicatum) и њено одлагање у посебну депонију биолошког
отпада у складу са стандардима и процедурама „Foundation for enviromental education
– FEE“ која је носилац међународног програма „Blue flag“. Оваквим процесом одлагања
се, након свега годину дана, складиштена подводна вегетација у потпуности разлаже
на састојке који се даље користе као природно ђубриво за саднице и цвеће.
Квалитет воде Савског језера
Као заштићено водоизвориште и највеће уређено купалиште у Републици Србији, ЈП „Ада
Циганлија“ је у претходном периоду посебан акценат ставила на мониторинг и праћење
квалитета воде за купање. Квалитет воде континуирано је праћен високофреквентним
мерењима у сарадњи са истраживачима Института за мултидисциплинарна
истраживања, Билошког и Грађевинског факултета у Београду, и показала су изузетно
висок квалитет воде Савског језера. Током летње купалишне сезоне узорковање воде
и микробиолошка испитивања вршена су у сарадњи са Градским заводом за јавно
здравље из Београда 2 пута недељно на 4 референтне тачке језера.
На основу резултата теренских и лабораторијских испитивања узорака, вода
Савског језера класификована је у границама I и II категорије површинских вода, које
задовољавају квалитет воде која може да се користи за пиће (уз претходни третман
филтрацијом и дезинфекцијом), купање и рекреацију, наводњавање и индустријску
употребу. Сви испитани узорци воде су према хемијским, физичко – хемијским и
биолошким параметрима еколошког потенцијала одговарали добром и бољем
еколошком потенцијалу, тј. сви испитани параметри нису прелазили вредности које могу
утицати на функционалност и развој водног екосистема. Овакве вредности квалитета
воде Савског језера показала су веома низак ниво промена изазваних људском
активношћу и незнатно одступање од вредности које су уобичајене за природни тип
водних тела који су, по општим условима, најсличнији Савском језеру.
Риболов на Савском језеру
Имајући у виду да Савско језеро поседује веома богат рибљи фонд, те да је као такво
сврстано под надлежност рибарског подручја „Србија – Запад“, израђени су Годишњи
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програми риболовног управљања и у складу са тиме, периодично су обављана мерења
уз помоћ „ехо сонара“, а све у циљу утврђивања интензитета риболова и процене
риболовног притиска на рибљи фонд Савског језера.
Међународни сертификат „ПЛАВА ЗАСТАВА“
Као носилац признања „Плава застава“ које представља међународно прихваћен и
препознатљив симбол за квалитет у туризму и заштити животне средине, ЈП „Ада
Циганлија“ је била у обавези да испуњава веома стриктне захтеве Међународног
жирија („Foundation for enviromental education“ - FEE) кога чине представници
Светске туристичке организације, Програма Уједињених нација за животну средину,
Међународне спасилачке федерације, Европске Уније за заштиту обала и Фондације за
еколошку едукацију. „Плавом заставом“ на Ади Циганлији су током претходног периода
промовисане највише вредности из четири веома битне области и то: квалитета воде,
услуге и безбедности на плажама, стандарде из области заштите животне средине, као
и образовања и информисања јавности о еколошким вредностима.

Слика 6. „Плава застава“ за квалитет купалишта на Савском језеру на Ади Циганлији

Чињеница да су плаже Аде Циганлије од 2012. године носилац овог престижног
признања, представља потврду нашег досадашњег рада, као и подстрек да наставимо
са програмима који Ади Циганлији и Београду доносе међународно обележје.
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7.11. 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 опремања пијаца и
објеката на пијацама, издавање објеката, простора и пијачне опреме за продају
пољопривредно-прехрамбених производа, производа занатства, домаће радиности
и других индустријско-непрехрамбених производа, у складу са вежећим прописима.
Посматрано кроз призму активности које су уже везане за квалитет животне средине
града Београда, одржавање пијаца, као основна делатност Предузећа, сходно Одлуци
о пијацама („Службени лист града Београда“, бр. 9/2001, 11/2002, 23/2005) обухвата
обављање свих послова којима се обезбеђује несметано обављање промета и вршење
услуга у промету робе, што подразумева и свакодневно чишћење и прање пијаца,
одржавање у уредном и исправном стању објеката комуналне инфраструктуре, као и
редовно одржавање у чистом стању санитарних објетака и обезбеђење дезинфекције
тезги на којима се продају млечни производи, тестенина и живина, тоалета, судова за
смеће и простора за одржавање судова.
За реализацију ових активности ЈКП „Градске пијаце“ Београд једним делом користи
сопствене ресурсе: 3 комунална возила за транспорт смећа којима управљају возачи
у сталном радном односу, сваког дана одвозе комунални отпад са пијаца „Миријево“,
„Крњача“, „Земун“, „Горња варош“, „Бежанија“, „Блок 44“ Т.Ц. „Нови Београд“, ОТЦ
„Нови Београд“, „Душановац“, „Звездара“, „Браћа Јерковић“, „Бањица“, „Миљаковац“,
„Видиковац“, „Баново брдо“, „Палилула“, „Скадарлија“, „Зелени венац“, „Каленић“,
„Смедеревски ђерам“ као и са издвојеног објекта Т.Ц. Депо на градску депонију Винча.
За одржавање чистоће-чишћење пијаца, дневно је око 150 лица, на основу спроведеног
поступка у складу са законом. Са 21 пијаце дневно се одвезе приближно око 17 тона
комуналног отпада на годишењем нивоу . Са 11 мањих пијаца отпад одвози ЈКП „Градска
чистоћа“, у оквиру својих редовних активности и плана рада.
Развој и унапређење
По правилу, пословање сваког привредног субјекта обухвата два сегмента који се
морају паралелно одвијати:
•

старање о несметаном одвијању послова из делатности субјекта,

•

активан рад на развоју и унапређењу, на основу системских решења која
доносе трајни квалитет.
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ЈКП „Градске пијаце“ је 01.08.2011. године закључило уговор о пословно-техничкој
сарадњи са овлашћеним оператером за управљање амбалажним отпадом „Делта –
Пак“ д.о.о. Циљ сарадње је едукација и оспособљавање запослених у Предузећу за
успешно управљање амбалажним отпадом и примена прописа о заштити животне
средине, као и испуњавање националних циљева.
Од 2012. до 2015. године постављено је 14 мрежних контејнера за сакупљање
амбалажног отпада на пијацама: „Звездара“, „Смедеревски ђерам“, „Блок 44“,
„Скадарлија“, „Браће Јерковић“, „Зелени венац“, „Каленић“, „Бањица“, „Душановац“,
„Видиковац“, „Отворени тржни центар“, ТЦ „Нови Београд“, „Миријево“ и на пијаци
„Земун“, док је у плану постављање контејнера и на другим пијацама које се налазе у
саставу Предузећа.
Сакупљање амбалажног отпада врши Привредно друштво за услуге рециклаже „Инос
папир сервис“ д.о.о, док је у првом кварталу 2013. године потписан уговор са фирмом
„Еко метал“ д.о.о. о преузимању и рециклажи елекронског и електричног отпада.
•

3 комунална возила ЈКП „Градске пијаце“ Београд свакодневно одвозе отпад
са пијаца

•

Око 150 лица дневно одржава пијаце

•

На годишњем нивоу у просеку се дневно однесе око 17 т комуналног отпада

Током 2012, 2013, 2014. и 2015. године, волонтери ЈКП „Градске пијаце” активно су
учествовали у више акција са циљем побољшања квалитета животне средине, од
којих издвајамо: учешће на манифестацији „Дан Дунава“, „Велико спремање на Савском
венцу”, „Вашу ПВЦ амбалажу носимо на рециклажу”, „Европска недеља мобилности“,
као и учешће на Фестивалу „SuperNatural”.
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7.12. ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАДВОДЕ“

Наше предузеће је основала Влада Републике Србије 1952. године спајањем две водне
заједнице ради одбране београдског подручја од штетног дејства вода. Организовање
и назив предузећа су се мењали у складу са законским прописима, а од 1999. пословало
је као Друштвено водопривредно предузеће „Београд-воде“. Одлуком Скупштине града
Београда од 29. фебруара 2008. организовано је као Јавно водопривредно предузеће
„Београдводе“, чији је оснивач Град Београд.
Предузеће обавља послове газдовања водама на територији града, одржавања и
реконструкције водопривредних објеката, организовања и спровођења одбране од
поплава, одвођења сувишних вода, чишћења и уређења водотока, као и уређивања и
одржавања водног земљишта.
Усвајањем Закона о главном граду Град Београд је добио право и обавезу да озбиљније
почне да се стара о свом приобаљу. ЈВП „Београдводе“ је у претходном периоду
спроводило мере заштите од штетног дејства вода на око 90 одсто територије Београда,
а остали део су покривала три водопривредна предузећа: „Галовица“ (општине Сурчин,
Земун и Нови Београд), „Сибница“ (део општине Палилула – лева обала Дунава) и
„Водопривреда“ – С.Паланка (општине Сопот и Младеновац).
Основна делатност ЈВП „Београводе“ је одбрана од поплава од спољних, унутрашњих и
бујичних вода на територији града Београда. ЈВП „Београдводе“ брину о 463 km насипа,
1.783,6 km мелиорационих канала, 117.447 ha земљишта за одводњавање, 33 црпне
станице са капацитетом од 109,37 m³ у секунди.
Генерална карактеристика скоро свих бујичних водотока на подручју Београда јесте
врло велика неуређеност и катастрофално еколошко стање. Оваква, веома неповољна
ситуација проузрокована је интеракцијом природних и антропогених фактора.
Природни фактори се углавном манифестују бујањем вегетације у кориту и на обалама
водотока, као и ефектима проласка таласа великих вода. Поломљено дрвеће и грање,
које се проноси у челу таласа великих вода, задржава се на постојећој вегетацији
у речном кориту. Тиме се стварају природне баријере, које у великој мери смањују
пропусни капацитет корита.
Утицај антропогених фактора на стање уређености бујичних водотока на подручју
Београда манифестује се на два начина – пасивна и активна. Пасиван антропогени утицај
се односи на одсуство било каквих мера и радова за отклањање негативних ефеката
природних процеса. Не врши се никакво чишћење, уклањање или проређивање
вегетације у речном кориту и на обалама. После проласка таласа великих вода, не
предузимају се мере за уклањање створених баријера у речном кориту. Другим речима,
ништа се не чини у циљу побољшања услова пропуштања великих вода и смањења
ризика од поплава.
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Дивља депонија и зарасло корито у току
Каљавог потока

Дивља депонија отпада у току Топчидерске реке
у насељу Рипањ

Један од најважнијих, а недовољно примењених решења за заустављање бујичних
поплавних таласа је изградња ретензија. Проблем ретензирања поплавних таласа
је решаван изградњом акумулација, (у Београду изграђене три) које су намењене и
за спорт и рекреацију. Самим тим је изградња изискивала много веће трошкове, јер
акумулације захтевају стално заузеће површине земљишта и трошкове експропријације.
Због нејасноће планских докумената акумулације су називане ретензијама и обрнуто.
Једина могућа сличност ретензија са акумулацијама је објекат бране и прелива за
велику воду. Ретензија једино привремено задржава поплавни талас. Иначе, у Београду
постоји 196 бујичних водотокова.
Одржавање објеката за одбрану од поплава за воде I реда на територији града Београда
финансира Републичка дирекција за воде (Дунав, Сава, Колубара, Барајевска река, Бела
река, Бељаница, Велики Луг, Вукодраж, Дубоки поток, Лукавица, Паригуз, Пештан, Раља,
Тамнава, Топчидерска река, Турија, канал Нова Галовица), док одржавање осталих
бујичних водотокова би, по Закону о водама из 2010. године, требало да финансира
локална самоуправа.
Управа града Београда је финансирала одржавање делова Миријевског потока, Каљавог
потока, Болечке реке, Мокролушког потока, бране Жарково, Колубаре код Пољанског
моста, чишћење обала и приобаља, Грочице; одржавање улива Каљавог потока,
Железничке реке, Мокролушког потока, као и колектора код Куле Небојше; санацију
обалоутврде у Земуну; регулацију 250 m потока Мостирина; регулацију 330 m Каљавог
потока, итд.).
Одржавање мелиорационих канала и црпних станица финансира Републички дирекција
за воде.
ЈВП „Београдводе“ се брине и о одржавању три бране на територији града Београда:
„Ресник“ (на потоку Паригуз, притоци Точидерске реке), „Бела река“ (на Белој реци,
притоци Топчидерске реке) и „Дубоки поток“ (на Дубоком потоку, притоци Барајевске
реке) – финансира Републичка дирекција за воде.
ЈВП „Београдводе“ тренутно има 158 запослених.
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Законом о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10 и 93/12) дефинисани су послови
које ЈВП „Београдводе“ обавља у оквиру својих делатности:
•

врши управљање водним објектима у јавној својини, односно управља:
–– водним објектима за уређење водотока
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–– водним објектима за заштиту од поплава на водама I и II реда и
нерегулисаним водотоцима на водном подручју града Београда
–– o водним објектима за одводњавање, који су у јавној својини и брине се
о њиховом наменском коришћењу, одржавању (управља, организује и
спроводи одржавање на водним објектима за одводњавање, регионалним
и вишенаменским хидросистемима)
–– управља бранама са акумулацијама и системима за наводњавање на
водном подручју града Београда
•

извршава послове од општег интереса у надлежности ЈВП „Београдводе“,
односно:
–– организује и управља пословима уређења водотока и заштита од штетног
дејства вода:

•

учествује у изради планова управљања ризицима од поплава, за одбрану
од поплава и леда, заштиту од ерозија и бујица (израђује, преиспитује и
новелира карте угрoжености и карте ризика од поплава;

•

организује и спроводи послове изградње, реконструкцијe и санацијe
регулационих и заштитних водних објеката у јавној својини и одржавању
водотокова;

•

организује и спроводи одбрану од поплава (одбрану од спољних и
унутрашњих вода и загушења ледом), на водама I и II реда на водном подручју
града Београда и на системима за одводњавање у јавној својини, у складу са
општим и оперативним планом за одбрану од поплава;

•

управља извођењем заштитних радова за заштиту од ерозије и бујица;

•

извршава радове на отклањању штета насталих услед недозвољених
активности трећих лица на водотоковима и водним објектима.

ЈВП „Београдводе“ обавља остале послове од општег интереса:
•

учествује у изради планских докумената и нормативних аката,

•

управља израдом и ревизијом инвестиционо-техничке документације из
области уређења водотока и заштите од штетног дејства вода,

•

издаје мишљења у поступцима припреме и издавања водних аката за објекте
и радове који утичу на промене у водном режиму, за израду планских
докумената за уређење простора,

•

учествује у пословима међународне сарадње;

•

успоставља и води водну документацију и водни информациони систем.

У оквиру водне делатности за заштиту вода од загађивања, ЈВП „Београдводе“
•

евидентира у водно информационом систему квантитативно квалитативне
податке о отпадним водама,

•

предузима мере за смањивање и санацију загађења вода.
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У оквиру водне делатности уређења и коришћење вода, ЈВП „Београдводе“ евидентира
у водно информационом систему квантитативно квалитативне податке o експлоатацији
речног наноса
•

Обавља послове обрачуна и задужења накнада за воде.

У извршењу наведених послова у складу са Законом о водама, ЈВП „Београдводе“
извршава и део годишњих Програма управљања водама Министарства пољопривреде
и заштите животне средине, на основу уговора са Републичком дирекцијом за воде.
Предвиђено је, у наредном дугорочном периоду, уређење свих водотокова I и II реда,
као и бујичних и нерегулисаних водотокова на водном подручју града Београда, система
за одводњавање и акумулационих језера, ретензија и брана. Такође је могуће на делу
водотокова I и II реда и акумулационих језера користити приобаље и водно огледало
како у привредне, тако и у спортско – рекреативне сврхе.
Активности ЈВП „Београдводе“ у 2012. години:
1. Редовно одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката
за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока
2. Инвестиционо одржавање мале бране Дубоки поток у Барајеву
3. Редовно одржавање водних објеката за одводњавање
4. Инвестиционо одржавање, Израда табласте уставе на Старој Тамнави на уливу
у Колубару
5. Реконструкције насипа Ада Циганлија Деоница II, у зони београдског купатила
од km 2+150 до km 2+400“
6. Санација оштећења обалоотврде реке Дунав на десној обали на km 1168+400
Ада Хуја
7. Санација спољне косине ЛО Дунавског насипа од km 13+000 до km 13+600
8. Санација облагање канала Галовица од km 0+070 до km 0+100 око уставе
између канала Галовица и канала Петрац
9. Санација оштећења (лимана) на реци Велики Луг од km 18+733 до km 18+803
10. Извођење заштитних биотехничких радова, израда плетера на локацији
Дубоки поток у Барајеву
11. Радови на одржавању дренажних система на десној обали Реке Саве, текуће
и инвестиционо одржавање каналске мреже и насипа
12. Наставак регулације обалоутврде Земунског кеја (II – фаза)
13. Уградња каналета и зацевљење бетонскимцевима Ø 1000 mm ( Добрунска
и околне улице)
14. Уклањање отпадног материјала и шута из канала 19 (Дудовски) на km 1+640
слив канала Петрац II
15. Чишћење пропуста на каналу 6-44
16. Регулација десне обалоутврде реке Саве у Забрану
17. Отварање излаза из Чукаричког рукавца и отварање рибље стазе
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Чишћење Чукаричког рукавца – отварање рибље стазе (Секретаријат за заштиту животне средине)

18. Регулација Каљавог потока узводно од фабрике “Messer Tehnogas”
19. Услуге редовног одржавања Каљави поток од Борске улице до Булевара
ослобођења од km 1+040,50 до km 2+250
20. Услуге редовног одржавања Болечка река од km 10+250 до km 10+875
21. Услуге редовног одржавања Мокролушки поток код гараже ГСБ од km 6+580
до km 6+960
22. Услуге редовног одржавања изграђена брана на Жарковачком потоку
23. Рад радника на чишћењу ђубријера на левој обалио Саве (Новобеоградски
кеј) и одвозу депонију и уређење десне обале реке Дунав од ушћа до
Земунског кеја
24. Уређење корита реке Грочице од km 0+498 - мост у центру Гроцке до km
0+598
25. Уређење потока Паланка
26. Уклањање непожељне вегетације подводним кошењем и скупљањем
пливајуће вегетације из канала Визељ од km. 3+000 до km. 3+600 (трава,
брезга, плутајући отпад и остало)
27. Уклањање непожељне вегетације (амброзије и осталог шибља, хемијским
путем)
28. Хитна интервенција на нерегулисаном канал у улици Макишка (Ранжирна
станица) од km 0+000 до km 0+550
29. Хитна интервенција на уклањању запрека из водотока Врчинске реке од km
0+000 до km 0+300
30. Хитна интервенција израда решетке на Жарковачком потоку
31. Хитна интервенција чишћења пропуста на каналу Стара Тамнава
32. Хитна интервенција на измуљењу нереконструисаног канал Купинац од km
2+431,34 до km 3+388,90
33. Хитна интервенција израда решетке на уливу Железничке реке у колектор
34. Хитна интервенција израда бетонске стазе и степеништа Блок 45
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35. Хитна интервенција израда канализације ø 160 и риголе у улици Вучевској у
насељу Сутјеска у Котежу
36. Хитна интервенција на отварању протицајног профила у зони пропуста на
великоселском каналу у Великом Селу
37. Хитна интервенција на уређењу Грочанске реке од km 0+000 до km 0+325
38. Хитна интервенција израда плочастог пропуста у Чибутковици
39. Хитна интервенција на уклањању упуштеног уља на каналу 5-39
40. Хитна интервенција на отварању протицајног профила на Бегаљичком потоку
41. Хитна интервенција на отварању протицајног профила на Топчидерској реци
42. Хитна интервенција уређење дела канала Сибовик у Великој Моштаници
43. Услуге редовног одржавања улива водотока у колекторе Слапиште и решетка
на Каљавом потоку
44. Услуге редовног одржавања улива водотока у колекторе Улив Железничке
реке у колектор „Железник-Сава”
45. Услуге редовног одржавања улива водотока у колекторе Слапиште и решетка
на Мокролушком потоку код гараже ГСБ-а
46. Услуге редовног одржавања улива водотока у колекторе Слапиште на
Мокролушком потоку у Mаринковој бари
47. Услуге редовног одржавања улива водотока у колекторе Изливна грађевина
и колектор код Куле Небојше
Радови на рехабилитацији (санацији) каналске мреже ХМС Панчевачки рит ради
постизања двонаменске функције одводњавање и наводњавање (сливови црпних
станица: Чента, Беланош, Јабука, Баљарица, Овча и Борча).
Активности ЈВП „Београдводе“ у 2013. години:
Буџет града Београда – Управа за воде
1. одржавање Kaљавог потока од Борске улице до Булевара ослобођења од km
1+040,50 до km 2+250 са чишћењем слапишта и решетке
2. одржавање Болечке реке од km 10+250 до km10+875
3. одржавање Мокролушког потока код гараже ГСБ од km 6+580 до km 6+960
са чишћењем уливне грађeвине у Маринковој Бари
4. одржавање Потока Мостирина од km 0+000 до km 1+712,70
5. одржавање изграђене бране на Жарковачком потоку
6. одржавање обала и приобаља, чишћење муља и одржавање обалоутврде
7. одржавање реконструисаног дела Грочанске реке од km 0+598 до km 0+698
8. одржавање Канала Визељ од km 3+000 до km 3+600
9. одржавање улива Железничке реке у колектор „Железник-Сава”
10. одржавање изливнеа грађевине и колектор код Куле Небојше
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11. уређење обале - Дубоки поток
12. наставак регулације обалоутврде на десној обали Саве у Забрану, општина
Обреновац (од km 27+800 до km 28+350) III - фаза
13. хитна интервенција на Кнежевачком потоку
14. хитна интервенција на Школском каналу
15. хитна интервенција на уређењу корита Врчинске реке
16. хитна интервенција на колектору Железник - Сава
17. хитна интервенција - уређење Сопотске реке
18. хитна интервенција - евакуација воде код пијаце Нови Београд
19. хитна интервенција - евакуација воде у Сурчинској улици
20. услуге камиона кипера по захтевима „чворишта”
21. хитна интервенција - чишћење пропуста у Босанској улици
22. хитна интервенција - уређење Губеревачке реке
23. хитна интервенција - уклањање наплавина на десној обали Дунава
24. хитна интервенција - уређење корита реке Болечице
25. хитна интервенција - уређење корита реке Грочице
26. хитна интервенција - отварање протицајног профила и чишћење Сераве
27. хитна интервенција - отварање протицајног профила потока Париповац
Буџет републике Србије – Дирекција за воде – спољне воде
1. Редовно одржавање објеката за одбрану од поплава – 525,97 km одбрамбених
насипа (заједно са ВП „Галовица“ , ВП „Сибница“ и „Водопривредом“ –
С.Паланка)

2. Санацијa оштећења обалоутврде реке Дунав у Винчи на десној обали на km
1144+300
3. Санација спољне косине ло Дунавског насипа, на стационажи од km 13+000
до km 13+600
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4. Биотехнички радови на малој брани “Бела река”, израда једноструких
попречних плетера
Буџет републике Србије – Дирекција за воде - унутрашње воде
1. Редовно одржавање мелиорационих канала – 1.782,89 km (заједно са ВП
„Галовица“ , ВП „Сибница“ и „Водопривредом“ – С.Паланка)
2. Редовно одржавање 29 црпних станица (заједно са ВП „Галовица“ и ВП
„Сибница“)
3. Ремонт на црпној станици “Купинац”
4. Ремонт на црпној станици “Мислођин”

5. Ремонт на црпној станици “Умка”
6. Ремонт на црпној станици “Вић Бара”
7. Ремонт на црпној станици “Забрешке Ливаде”
8. Ремонт на црпној станици на мелиорационом подручју ЈВП”Београдводе”-ВП
“Галовица” ц.с. “Стари Фенек-Провизориј”
9. Ремонт на црпној станици на мелиорационом подручју ЈВП”Београдводе”-ВП
“Галовица” ц.с. “Бољевци нова”
10. Ремонт на црпној станици на мелиорационом подручју ЈВП”Београдводе”-ВП
“Сибница” ц.с. “Овча”
11. Ремонт на црпној станици на мелиорационом подручју ЈВП”Београдводе”-ВП
“Сибница” ц.с. “Јабука”
12. Ремонт на црпној станици на мелиорационом подручју ЈВП”Београдводе”-ВП
“Сибница” ц.с. “Кишвара”
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Активности ЈВП „Београдводе“ у 2014. години
Радови у 2014. према Уговору са Градом Београдом, Секретаријатом за привреду,
по Програму уређења водотока на територији града Београда у 2014. години
1. Изливна грађевина и колектор код Куле Небојше, (Стари Град)
2. Регулисано корито Миријевског потока (од km 0+000 до km 0+250, Палилула)
3. Регулисано корито реке Болечице (од km 2+314 до km 6+758 и од 10+520 до
km 12+402, Гроцка)

4. Регулисано корито потока Жежњичина (од km 0+000 до km 2+730, Вождовац)
5. Регулисано корито Безименог водотока, притока Жежњичине (од km 0+000
до km 1+300, Вождовац)

Регулисано корито потока Жежњичина

6. Регулисано корто “Школског канала” у Винчи
7. 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, Звездара)
8. Регулисано корито Каљавог потока (од km 1+040 до km 1+740 и од km 2+020
до km 2+820,
Раковица, Вождовац)
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9. Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са
ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито, Раковица)
10. Регулисано корито притоке Топчидерске реке на km 8+360, (од km 0+000 до
km 0+040, Раковица)
11. Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на km
11+540 у Реснику, од km 0+000 до km 0+121, Раковица)
12. Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву – (од излива из колектора од
km 0+000 до km 0+300, Чукарица)
13. Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник – (Сава од
km 0+000 до km 0+906,Чукарица)
14. Уливна грађевина Железничке реке у колектор “Железник-Сава”, Чукарица
15. Регулисано корито потока Мостирине у Железнику (од km 0+000 до km
1+712,70 Чукарица)
16. Брана са акумулацијом “Жарково” (од km 0+000 до km 0+474,3, Чукарица)
17. Регулисано корито са потоком Степашница у Умци, (од km 1+000 до km 3+398,
Чукарица)
18. Регулисано корито Баричке реке у Баричу, (од km 0+989,32 до km 3+228,
Обреновац)
19. Регулисано корито потока Колонија у Баричу, (од km 0+000 до km 0+390,
Обреновац)
20. Регулисано корито реке Марице, (од km 2+385 до km 5+066, Обреновац)
21. Регулисано корито Сопотске реке (од km 0+000 до km 3+425, Сопот)
22. Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток (од km
0+000 до km 0+330, Сопот)
23. Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела (од km 0+000 до km
1+850, Гроцка)
24. Одржавање обала и приобаља, чишћење муља и одржавање обалоутврде
Нови Београд, Земун, Савски венац, Стари Град, Палилула.
25. Хитне интервенције и манифестације - Подручје града Београда
26. Инвестиције: Наставак регулација реке Болечице (од km 2+150 до km 2+300,
Гроцка)
27. Извршења решења водних инспектора (Каљави поток, лева обала Саве Ушће,
Топчидерска река, Чукарички рукавац, поток Дућевац - Рипањ) Раковица,
Вожвовац, Нови Београд, Чукарица.
Радови на експлоатацији и одржавању дренажних система и Ц.С. за заштиту приобаља
на десној обали Саве за период јануар – децембар 2014. године према Уговору са ПД
„Хидроелектране Ђердап“ д.о.о. Кладово
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1. Инвестиционо одржавање – десни насип поред Саве (Чукарица, Обреновац)
2. Инвестиционо одржавање на дренажним каналима и црпним станицама
(Обреновац)
3. Текуће одржавање – десни насип поред Саве (Чукарица)
4. Текуће одржавање дренажних канала и црпних станица (Обреновац)
Текуће одржавање на чишћењу и одржавању црпних станица, дворишта црпних станица
и решетки испред уливних базена (Обреновац).
Радови изведени према Уговору са Министарством пољопривреде и заштите животне
средине, Републичком дирекцијом за воде по Програму управљања водама у 2014. години
1. Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката
за заштиту од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока - редовно
одржавање (Нови Београд, Земун, Палилула, Чукарица, Обреновац, Лазаревац,
Гроцка, Раковица)

Обалоутврда Ада Хуја – Палилула

2.

Одржавање објеката за одводњавање (Палилула, Чукарица, Обреновац)

Хитни санациони радови извршени у 2014. години према Уредби Владе Републике
Србије - Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја
1. Хитни радови на санацији десне обале реке Саве код Обреновца од km 2+250
до km 2+650 (локалитет Забрешке ливаде) Сава од km 29+500 до km 29+900
(Обреновац)
2. Хитно затварање насипа и хитни радови на санацији одбрамбеног зида и
обалоутврде Саве у Забрежју (од km 0+400 до km 0+460)
3. Хитно затварање насипа и хитни радови на санацији левообалног насипа
Тамнаве од ушћа у Колубару до „Ћемановог“ моста (Обреновац)
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4. Хитно затварање насипа и хитни радови на санацији деснообалног насипа
Трстенице (од km 0+600 до km 0+616) и левообалног насипа Трстенице (од
km 0+600 до km 0+622) Обреновац
У току одбране од поплава у 2014. години затворено је и привремено санирано
преко 30 продора насипа:
Левообални насип уз поток Чиковац (0+847–0+900)
Левообални насип уз поток Чиковац (1+217,5–1+290)
Деснообални насип Турије (0+870-0+900)
Деснообални насип Колубаре (2+900 -2+920)
Деснообални насип реке Пештан (0+100 -0+120)
Левообални насип реке Пештан (0+250 – 0+410)
Деснообални насип Колубаре- Пробој насипа на три места у дужини од 500 m
Деснообални насип реке Лукавице- Пробој насипа на три места у дужини од 130 m
Деснообални насип Колубаре- Пробој насипа на пет места у дужини од 570 m
Левообални насип реке Лукавице- Пробој насипа на два места у дужини од 120 m
Деснообални насип реке Пештан- Оштећење косине корита у дужини од 220 m
Деснообални насип потока Лесковац- Пробој насипа у дужини од 110 m
Деснообални насип реке Велики Луг (10+500 -10+512)Пробој насипа у дужини
од 12 m
Радови изведени према Споразуму са ЈКП „Београдски водовод и канализација“
у 2014. години
1. Неопходни додатни радови и додатни трошкови на одржавању мелиорационог
система „Велики Макиш“ за 2014. годину који се издоде односну настају
услед испуштања отпадних вода из постројења ЈКП „Београдски водовод и
канализација“(Чукарица)
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Активности ЈВП „Београдводе“ у 2015. години:
1. Изливна грађевина и колектор код Куле Небојше
2. Регулисано корито Миријевског потока 0+000-0+250
3. Регулисано корито реке Болечице од 2+314 - 6+758 и од 10+520 - 12+402
4. Регулисано корито потока Жежњичина 0+000-2+730
5. Регулисано корито Безименог водотока - притока Жежњичине 0+000-1+300
6. Регулисано корто „Школског канала” у Винчи
7. Регулисано корито Мокролушког потока, 6+580-7+255, са регулационим
грађевинама - уливним објектима код гараже ГСБ на км 6+580 и насеља
„Маринкова бара” на km 4+570
8. Регулисано корито Каљавог потока 1+040 - 1+740 и 2+020 - 2+820 редовно
одржавање и наставак уређења L=110 m
9. Регулисано корито Кнежевачког потока 0,05 km (зацевљени део са
ревизионим шахтовима и отворено регулисано корито)
10. Регулисано корито притоке Топчидерске реке на км 8+360, 0+000-0+040
11. Регулисано корито Безименог потока - притоке Топчидерске реке на км
11+540 у Реснику, 0+000-0+121
12. Регулисано корито - уливни објекат у реку Саву - од излива из колектора
0+000 -0+300
13. Регулисано корито (латерални канал) поред колектора Железник - Сава
0+000-0+906
14. Уливна грађевина Железничке реке у колектор „Железник-Сава”
15. Регулисано корито потока Мостирине у Железнику 0+000 - 1+712,7
16. Брана са акумулацијом „Жарково” 0+000-0+474,3
17. Регулисано корито са потоком Степашница у Умци, 1+000 - 3+398
18. Регулисано корито Баричке реке у Баричу, 0+989,32 - 3+228
19. Регулисано корито потока Колонија у Баричу, 0+000 - 0+390
20. Регулисано корито реке Марице, 2+385 - 5+066
21. Регулисано корито Сопотске реке 0+000 - 3+425
22. Регулисано корито леве притоке Сопотске реке, Ропочевски поток 0+000 0+330
23. Грочанска река - редовно одржавање регулисаног дела од km 0+000 до km
1+850 и наставак уређења.
24. Редовно одржавање Кијевског потока и наставак уређења
25. Одржавање обала и приобаља, чишћење муља и одржавање обалоутврде
26. Хитне интервенције и манифестације
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27. Хербицидисање
28. Измуљење улаза у Чукарички рукавац
29. Наставак уређења реке Болечице од km 2+150 до km 2+300
Радови на експлатацији и одржавању дренажних система и црпних станица на
десној обали Саве за 2015. годину
				
1. Инвестиционо одржавање десни насип поред саве
2. Инвестиционо одржавање дренажни канали и црпне станице
3. Текуће одржавање десни насип поред саве
4. Текуће одржавање дренажних канали и црпне станице
5. Текуће одржавање ангажовање радника на одржавању и чишћењу српних
станица, дворишта српних станица и решетки испред уливних базена
Радови изведени према програму (Дирекције за воде Републике Србије)
управљања водама у 2015. години						
1. Одржавање водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту
од поплава, ерозија и бујица и одржавање водотока - редовно одржавање
2. Одржавање објеката за одводњавање
3. Санација водних објеката за уређење водотока, водних објеката за заштиту
од поплава, ерозија и бујица и водних објеката за одводњавање
4. Санација оштећењана на десној обали реке Дунав, обалоутврда Житомлин
од km 1168+080 до km 1168+108
5. Санација корита реке Лукавице од km 1+516,60 до km 1+713
6. Санација Спојног канала (Стара Тамнава - Купинац) у Обреновцу
7. Санација оштећења левообалног Колубарског насипа од km 9+000 до km
9+600
8. Санaција мањих оштећења деснообалног Колубарског насипа од km 0+000
до km 0+250
Санације финансиране од стране канцеларије за помоћ и обнову поплављених
подручја у 2015. години
1. Хитни радови на санацији насипа Редни број 1, водоток Река Сава, сектор С.3.
број објекта С.3.5.4. општина Обреновац Деснообални насип Саве од ушћа
Колубаре до Забрешких ливада (од km 2+100 до km 2+500 )
2. Хитни радови на санацији насипа Редни број 2, водоток Река Сава, сектор С.3.
број објекта С.3.5.5. општина Обреновац “” Одбрамбени зид и обалоутврда
Саве у Забрежју (од km 0+400 до km 0+460)
3. Хитни радови на санацији насипа Редни број 7, водоток Чиковац, сектор С.3.
број објекта С.3.5.2. општина Обреновац Левообални насип уз поток Чиковац
(од km 0+847 до km 0+900)
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4. Хитни радови на санацији насипа Редни број 8, водоток Чиковац, сектор С.3.
број објекта С.3.5.2. општина Обреновац Левообални насип уз поток Чиковац
(од km 1+217,50 до km 1+290,00)
5. Санација и унапређење система заштите од поплава на Колубари, Пештану,
Лукавици и Турији у општини Лазаревац који су оштећени у поплавама у мају
2014. године у Републици Србији. (Финансијер: UNOPS)
6. Извођење хитних санационих радова на уређењу форланда и косина корита
-отварању протицајних профила на Тамнави од km 0+000 до km 12+890
Санације финансиране од стране Дирекције за развој и изградњу Градске
општине Барајево
•

Санација моста на Барајевској реци

•

Уређење дела десне обале акумулације Дубоки поток са израдом водовода
и канализације, на територији Градске општине Барајево

Радови финансирани од стране Градске управе града Београда, Секретаријата
за заштиту животне средине, на пошумљавању у 2015. години
1. Радови на реализацији Плана пошумљавања
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7.13. КОНТРОЛА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ у ТЕНТ А И ТЕНТ Б

Сагоревањем нискокалоричног лигнита у котловима ТЕ „Никола Тесла” А и Б настају
велике количине димних гасова који садрже штетне материје, од којих су најзначајније:
SO2, NOx, CO, CO2 и прашкасте материје (летећи пепео).
После електростатичког издвајања прашкастих материја у електрофилтeрима(ЕФ),
димни гасови се испуштају преко димњака и то:
•

ТЕНТ А - висине 150m, блокови А1, А2 и А3, висине 220m, блокови А4, А5 и А6 и

•

ТЕНТ Б - висине 280m, блокова Б1 и Б2.

Пепео и шљака се мешају са водом у односу 110 (у пракси тај однос је и до 1:20), у ТЕНТ
А, односно 1:1 у ТЕНТ Б и хидрауличким путем се транспортују на отворене депоније
пепела и шљаке.
Одлагање пепела се врши на активној касети, а други део депоније је у фази
привременог мировања (пасивна–резервна касета). Пасивна касета је у фази мировања
ради техничке консолидације пепела и дренирања, а тај период траје 6–10 година.
Депонија ТЕНТ А заузима површину од 400ha, а депонија ТЕНТ Б површину од 600ha
(пепео је одлаган на 400 ha, а 200ha није коришћено) и окружене су насељима и
обрадивим површинама. Поред тога, на левој обали реке Саве налази се заштићено
подручје-Обедска бара, а на десној обали специјални резерват природе-Орлача-Прово.
Оба локалитета су смештена на малој удаљености од ТЕНТ Б. Сада је на депонији ТЕНТ
А активна касета II, а касете I и III су пасивне. На депонији ТЕНТ Б касета II је активна, а
касета I је пасивна.
На депонији се врши механичко таложење пепела из суспензије пепела и воде, при
чему настају преливне и дренажне отпадне воде које се индиректно преко дренажних
канала испуштају у реку Саву на ТЕНТ А. Од фебруара 2011. године на ТЕНТ Б направљен
је систем рециркулације ових вода на депонији, те на тај начин заустављено испуштање
ових вода у поток Вукићевица, односно у реку Саву. У циљу спречавања забаривања
околног терена и хемијског загађења подземних вода, по ободу депоније изграђен
је систем дренажних бунара. Депоније су површински извори загађивања ваздуха
пепелом. У циљу спречавања еолске ерозије пепела примењују се одговарајући
системи заштите и биолошка рекултивација, која се обавља по технологији која је у
складу са Главним пројектом рекултивације депоније пепела ТЕНТ А и Б, (Института за
земљиште, Београд, 20011.).
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 2012 - 2015. године вршена су:
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1. Интерна мерења:
•

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

•

Контрола квалитета површинских и подземних вода – један пут месечно
(Сaвскa вoдa и кaнaл пoврaтнe рaсхлaднe вoдe кoнтрoлишу сe jeднoм
нeдeљнo)

•

Праћење рада ЕФ – свакодневно

2. Периодична мерења у сарадњи са овлашћеним институцијама, у складу са
законским обавезама и то:
•

Контрола квалитета отпадних вода ТЕНТ А и Б и утицај на површинске и
подземне воде

•

Појединачна мерења емисије штетних и опасних материја у ваздух

•

Контрола радиоактивности у радној и животној средини

•

Контрола утицаја депоније пепела и шљаке ТЕНТ А и Б на земљиште и воде
мелиорационих канала

•

Мерења нивоа буке у животној средини

У табели 1 дати су подаци о овлашћеним институцијама које су вршиле периодична
мерења.
Табела 1. Периодична мерења у сарадњи са овлашћеним институцијама

ПЕРИОДИЧНА МЕРЕЊА У САРАДЊИ СА ОВЛАШЋЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
2012.

2013.

2014.

2015.

Контрола
квалитета
отпадних вода
ТЕНТ А и Б и утицај
на површинске и
подземне воде

Анахем Београд

Анахем Београд

Анахем Београд

Анахем –
Београд
и Градски
завод за јавно
здравље
Београд

Појединачна
мерења емисије
штетних и опасних
материја у ваздух

Рударски
институт
– Земун и
Институт за
нуклеарне
науке Винча

Рударски
институт
– Земун и
Институт за
нуклеарне
науке Винча

Рударски
институт
– Земун и
Институт за
нуклеарне
науке Винча

Рударски
институт –
Земун

Институт за
нуклеарне
науке Винча

Институт за
нуклеарне
науке Винча
и ИМРС „Др
Драгомир
Карајовић”

Институт за
нуклеарне
науке Винча
и ИМРС „Др
Драгомир
Карајовић”

Институт за
нуклеарне
науке Винча
и ИМРС „Др
Драгомир
Карајовић”

Контрола
радиоактивности у
радној и животној
средини
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ПЕРИОДИЧНА МЕРЕЊА У САРАДЊИ СА ОВЛАШЋЕНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
2012.

2013.

2014.

2015.

Контрола
утицаја депоније
пепела и шљаке
ТЕНТ А и Б на
земљиште и воде
мелиорационих
канала

Мол Београд

Мол - Београд

Мол - Београд

Заштита на
раду и заштита
животне
средине
„Београд“ доо

Мерења нивоа
буке у животној
средини

Инсталације
инжењеринг

Ватрогас Нови
Сад

Ватрогас Нови
Сад

Саобраћајни
институт ЦИП

1. Ремонти и реконструкција електрофилтера (еф)
У складу са Планом ремоната за 2012. годину обављени су послови редовног одржавања
и ремонта ЕФ који обухватају машинске и електро радове. Током 2012. године урађена
је реконструкција ЕФ на блоку Б1 тако да излазна концентрација прашкастих материја
буде ≤ 50 mg/m3, што је потврђено гаранцијским мерењима. За реконструкцију су
потрошена средства у висини од 84.800.000 РСД. Реконструкцијом ЕФ на блоковима
емисија прaшкастих материја у ТЕНТ А је у 2012. години смањена за око 78% у односу
на 2004. годину (прорачун је рађен на бази појединачних мерења емисије прашкастих
материја у 2011. години, а преко специфичне емисије). Реконструкцијом ЕФ на блоку Б1
емисија прaшкастих материја у ТЕНТ Б је у 2012. години смањена за око 10% у односу
на 2010. годину (прорачун је рађен на бази појединачних мерења емисије прашкастих
материја у 2011. години ).
У складу са Планом за 2013. годину обављени су послови редовног одржавања ЕФ који
обухватају машинске и електро радове. Планирани ремонт блока А3, због недостатка
средстава, пребачен је у План за 2014.годину. У 2014. години је извршена реконструкција
ЕФ на блоку А3 тако да је излазна концентрација коју гарантује испоручилац ЕФ ≤ 50mg/
m3. Такође, као и у претходној години, обављени су и послови редовног одржавања
ЕФ који обухватају машинске и електро радове.
У току 2014. године је почела, а почетком 2015. године је завршена реконструкција ЕФ
на блоку А3. У 2015. години су извршена гаранцијска испитивања реконструисаних
ЕФ на блоку А3 која су потврдила излазну концентрацију прашкастих материја ЕФ ≤
50mg/m3.
2. Спречавање загађења реке саве уљем и мазутом
Зауљене воде
Минерална уља се у ТЕ користе као регулациони флуид, флуид за подмазивање и
флуид за хлађење. Зауљене воде настају као последица повремених и сталних цурења
у машинској хали у току редовног рада и ремонта. Минерална уља у току цурења се
прихватају у кадице или бурад или скупљају применом адсорпционих средстава.
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Из базена мешавине воде и пепела (багер станице ТЕНТ А) у случају вишка воде –
прелива који је повезан са атмосферском канализацијом, која се испушта у повратни
тунел расхладне воде, може доћи до загађења уљима, мазутом и шљаком.
У циљу спречавања загађења вода уљем и мазутом, предузимају се превентивне и
санационе мере заштите. Приоритетан задатак је пре свега спречити цурења уља и
мазута и ширење по чврстим и воденим површинама.
На ТЕНТ А је током 2015. године урађен Главни пројекат постројења за пречишћавање
отпадних вода и започети су радови на изградњи постројења, од стране извођача
конзорцијума фирме Esotech из Словеније и Јединство а.д. из Ужица, Србија.
На ТЕНТ Б у току 2015. године је урађен Главни пројекат изградње постројења за
пречишћавање отпадних вода. Извођач је конзорцијум KRАLOVОPOLSKA RIA (Чешка
Република) и LAD GROUP (Србија.)
3. 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 периода од 2012. до
2015. године спровођене су редовне мере заштите:
TEНT A
2012.
•

•
Водено огледало касете I је одржавано максималне површине колико су
то технички услови дозвољавали: од 10% до 55%.

•

•

Систем за квашење водом: у функцији је било 105 топова и 140 прскача.

2013.
•

• Водено огледало касете I је у јануару месецу одржавано и до 20%, а од
фебруара је почело смањивање, тако да је у мају сведено на минимум.
Прелазак са касете I на касету II се вршило постепено. Прво истакачко место
на касети II је пуштено 29.11.2012.године, а од 14.05.2013. године се потпуно
прешло са истакањем хидромешавине на ову касету. Водено огледало је до
краја године одржавано максималне површине колико су то технички услови
дозвољавали од 50-60%.

•

Систем за квашење водом у касети I до месеца маја: у функцији је било 98
топова и 40 прскача, а у касети II: у функцији је био 61 топ и 120 прскача.

2014.
•

Водено огледало је до краја године одржавано максималне површине колико
су то технички услови дозвољавали: од 30-60%.

•

Систем за квашење водом у касети II: у функцији је било 78 топова и 147
прскача.
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2015.
•

Водено огледало је до краја године одржавано максималне површине колико
су то технички услови дозвољавали: од 30-60%.

•

Систем за квашење водом у касети II: у функцији је било 78 топова и 126
прскача.

У табелама 2 и 3 дати су подаци за пролећни и јесењи сетвени рок за ТЕНТ А.
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Табела 2. Пролећни сетвени рок – ТЕНТ А

ПРОЛЕЋНИ СЕТВЕНИ РОК – ТЕНТ А
2012.

2013.

- садња 55 700
- садња 18 700
резница тамарикса резница тамарикса
на касети I,
на косинама ободних
спољашњим и
насипа касете I
унутрашњим
(19.01-14.03.),
косинама насипа
коте +110,5mnm и
ободним насипима
- сетва на 8,3ha
површине и то на: коте +107,0mnm као
допуна постојећег
4,2 hа насипа касете
засада (28.02 до
I, (04.11.06.), и 4,1 ha
08.03),
равног дела касете II,
-прихрана
траве
(11-14.06.),
(минералним
ђубривом КАН у
- прихрана траве
норми 300kg/ha) и то
(минералним
на 6 hа насипа касете
ђубривом КАН у
I, засејане у јесен
норми 300kg/ha) и
то на 3,5 hа насипа 2012.године (04.04.),
касете I, засејане у
- сетва траве на 4,9
јесен 2011.године
ha насипа (25.04(04.04.), 4,2 ha насипа 15.05.) и то: 2,96 hа
касете I, засејане у
новоизграђених
пролеће 2012.године касете II и 1,94 ha
(29.06.) и 3,0 ha
касете I (1,56 ha
равног дела касете
нових и 0,38 ha
II, засејане у пролеће
поправка),
2012.године (06.07.).
-прихрана садница и
- прихрана садница и заливање (прихрана
КАН-ом у норми
заливање (прихрана
0,1kg/ком) и то 3 750
КАН-ом у норми
0,2kg/ком) и то 3 200 садница на ободним
садница на ободним насипима касете I,
посађених 2012. и
насипима кас. I,
2011.г. (16-21.05.).
посађених 2010. и
2011.г. (27-29.06.).
-прихрана траве
(минералним
- заливање суручице
ђубривом
КАН у
(у норми 10 l воде/
норми 300kg/ha)
ком) и то 180
на 4,9 ha насипа
садница посађених
(07.06.)
и то:2,96 hа
у јесен 2011.године
новоизграђених
(10.07.) на циклонима
касете II и
касете I.
1,94 ha касете I (1,56
-сеча тополе
ha нових и 0,38 ha
900 стабала у
поправка),
ветрозаштитном
-заливање садница
појасу депоније ТЕНТ дафине и багрема
А (09.04.-10.08.).
посађених у јесен
2012. и 2011.
године на ободним
насипима касете I
и то: 2 522 саднице
(24.06-08.07.), 2 303
саднице (18.07.02.08.), 2 222 саднице
(14-27.08.).

2014.

2015.

-садња 121 200
-прихрана траве
резница тамарикса
(минералним
на новоизграђеним
ђубривом КАН у
насипима и као
норми 300kg/ha) и то
допуна постојећег
на: 46hа равног дела
засада касете II на
касете I, засејане у
јесен 2013.године спољашњим косинама,
(од 22.12.2014.
(12. и 13. 03.); 5.1hа
до 26.02.2015. су
насипа касете I и II,
прављене резнице
засејане у јесен 2013.
тамарикса, које су
године (26.03.);
посађене у периодима
од 03 - 24.03. и од 06. до
07.04.2015);
-садња 170 000
резница тамарикса
на насипима
-прихрана траве
касете I као допуна
(минералним
постојећег засада и
ђубривом КАН у
на новоизграђеним
норми 300kg/ha) и то
насипима касете
на: 4.40hа насипа II,
II и као допуна,
засејане у јесен 2014.
на спољашњим
косинама, (23.12.2013 године (07.04.2015.);
- 03.04.2014.);

-прихрана садница
- 3.216 комада (13. и
30.05.);

-прихрана садница
- 3.000 комада на
насипима касете II (04.
и 05.06.2015.);

-сетва траве на
7.15 hа насипа од
чега 3.22 нових +
3.93 оштећених
површина (08.04 –
05.05.);

-сетва траве на 5.29hа
насипа касете II од
чега 4.89 нових + 0.40
поправка оштећених
површина (08.04 –
21.04. и 10.06.2015.);

-прихрана траве на
-прихрана траве на
насипима засејаним насипима засејаним у
пролеће 2015.године –
у пролеће 2014.
4.32ha (03.06.2015.).
године - 7,15 ha (12. i
13.06.).
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Табела 3. Јесењи сетвени рок- ТЕНТ А

ЈЕСЕЊИ СЕТВЕНИ РОК – ТЕНТ А
2012.

2013.

2014.

2015.

- сетва траве на 6,0
hа насипа касете I,
(09-22.10.),

- сетва траве на
51,0 hа равног дела
касете I, (23-29.10.),

- сетва траве на
4.4 hа насипа
касете II, од чега
2.42 ha нових и
1.98 ha поправка
(09.09-0.1.10.);

- сетва траве на
3.95hа насипа
касете II, од чега
3.2ha нових и
0.75ha поправка
(28.10-04.11.);

- посађено је 3.545
садница дрвећа
и жбунова, и то
дафина, багрем
и суручица на
депонији ТЕНТ А
(26.11-21.12).

- сеча тополе
78 стабала у
ветрозаштитном
појасу депоније
ТЕНТ А (28.09-08.10.
– 6 радних дана),

- сетва траве на 6,75
hа насипа (31.1018.11.) и то 4,20
hа касете II (3,86
ha нових и 0,34 ha
поправка),и 2,55
ha касете I (1,05
ha нових и 1,50 ha
поправка),

- посађено је 1 670
садница шумских
врста дрвећа и то
дафина и сибирски
брест, на косинама
нових ободних
насипа касете II (1320.12.2013.).

- посађено је 3000
садница шумских
врста дрвећа
и то багрем и
сибирски брест,
на косинама
нових ободних
насипа касете II
(29.10-06.11.);
- проређивање
ветрозаштитног
појаса - 8 топола
(01. и 02.10.);

- на насипима
касете II – посађено
685 садница
(18.08.2015.)
- посађено је 1962
саднице багрема,
на косинама нових
ободних насипа
касете II (0716.12.).

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.
TEНT Б
2012.
•

Водено огледало касете II је одржавано максималне површине колико су то
технички услови дозвољавали: од 55% до 75%.

•

Систем за квашење водом: у функцији је било 200 топова и 240 прскача.

2013.
•

Водено огледало касете II је одржавано максималне површине колико су то
технички услови дозвољавали: од 50% до 65%.

•

Систем за квашење водом: у функцији је било 200 топова и 240 прскача.

2014.
1. Водено огледало касете II је одржавано максималне површине колико су то
технички услови дозвољавали: од 40% до 55%.
2. Систем за квашење водом: у функцији је било 142 топа, 2 тифона и 178 прскача.
2015.
1. Водено огледало касете II је одржавано максималне површине колико су то
технички услови дозвољавали: од 50% до 60%.
2. Систем за квашење водом: у функцији је било 130 топа, 2 тифона и 106 прскача.
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У табелама 4 и 5 дати су подаци за пролећни и јесењи сетвени рок за ТЕНТ Б.
Табела 4 – Пролећни сетвени рок – ТЕНТ Б

ПРОЛЕЋНИ СЕТВЕНИ РОК – ТЕНТ Б
2012.

2013.

2014.

2015.

-садња 94 300 резница
тамарикса (15-28.03.)
на: шљаци код ХЦС3
– 6 000 резница,
нови насип II/III – 5
200 резница и раван
део касете I – 83 100
резница.

-садња 45 800
резница тамарикса
(12.03.(08.01.)
до 21.03 и то на:
насипима касете II
коте +94,0mnm - 34
700 резница и раван
део касете I – 11 100
резница.
-прихрана траве
(минералним
ђубривом КАН у
норми 300kg/ha) и
то на 3 hа насипа II/
III, коте +94,00mnm,
посејане у јесен
2012.године (08.04.)
-сетва траве на: 4,9ha
насипа ободних
касете II (16-22.04.),
3,0ha равног дела
касете I (23. и 24.04.)
-прихрана траве
(минералним
ђубривом КАН у
норми 300kg/ha) и
то на 3,0ha равног
дела касете I (24.05.)
и 4,9ha насипа
ободних касете II
(27.05.)
-прихрана садница и
заливање (прихрана
КАН-ом у норми
0,1kg/ком) и то
198 у кругу ТЕНТ Б
код силоса - јавор
пајавац, каталпа (28.
и 29.05.).
-заливање 520
садница у кругу ТЕНТ
Б код силоса - јавор
пајавац и каталпа,
и то: 189 садница
(10.07.), 178 садница
(31.07.), 153 садница
(02.09.)

-прихрана траве
(минералним
ђубривом КАН
у норми 300kg/
ha) и то на 3,1 hа
насипа касете II,
посејане у 2013.
години (27.03.);

-садња 54 200
резница тамарикса
на новоизграђеним
насипима и на
раваном делу
касете I (од
22.12.2014. до
26.02.2015. су
прављене резнице
тамарикса, које
су посађене у
периоду од 27.03 до
03.04.2015.)

-сетва траве на 5,4
ha насипа II/III (21.0501.06.)
-прихрана траве
(минералним ђубривом
КАН у норми 300kg/ha)
и то на 1 hа насипа I/II,
посејане у јесен 2011.
године (03.04.) и 5,4 ha
насипа II/III, посејане у
пролеће 2012.године
(21.06.),
-прихрана 3 260
садница и заливање
(прихрана КАН-ом у
норми 0,2kg/ком) и
то 740 у кругу ТЕНТ Б
код силоса - платан,
јавор пајавац, каталпа,
пираканта и суручица
(18-20.06.), 2 520 на
косинама насипа као
допуна постојећег
засада на касети
I - дафина, багрем,
сибирски брест,
гледичија и пољски
јасен посађених у јесен
2011.г. (25. и 26.06.).
-заливање 3 239
садница и то: 1 054
садница, 254 тополе из
2010. + 800 садницасилос из 2011.г. (02. и
03.04.), 2 185 садница
у кругу ТЕНТ Б код
силоса - платан, јавор
пајавац, каталпа,
пираканта и суручица,
(05.07-23.08.).

-садња 50
000 резница
тамарикса на
раваном делу
касете I (23.12. до
21.03.);

-прихрана
садница -1.364
комада (08. и
09.05.).

-сетва траве на
7,50hа на насипима
касете II (22.0413.05, 29.05. и
01.06.2015.)

-сетва траве на
0.3hа равног дела
касете II (18. и
19.05.2015.)

-прихрана садница
– 1997 комада на
насипима касете II
(08.05.2015.)

-прихрана траве
(минералним
ђубривом КАН у
норми 300kg/ha) и
то на 6,7hа насипа
касете II, посејане
у 2013.години
(01.06.2015.);
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Табела 5 – Јесењи сетвени рок – ТЕНТ Б

ЈЕСЕЊИ СЕТВЕНИ РОК – ТЕНТ Б
2012.

2013.

2014.

2015.

- сетва траве на
2,2 ha насипа II/
III - поправка
оштећеног насипа
(23-26.10.),

- сетва траве на
0,8ha насипа
ободних касете
II - поправка
оштећеног насипа
(14. и 15.10.),
- посађено је 1 321
садница дрвећа
односно сибирског
бреста, на косинама
ободних насипа
касете II, коте
+91,00mnm (0212.12.).

- посађено је 1 000
садница дрвећа и то
багрем и сибирски
брест, на косинама
ободних насипа
касете II, (20-28.11.),

- сетва траве на 4,5hа
на насипима касете II
(21-27.10.2015.),

- сеча тополе
64 стабала у
ветрозаштитном
појасу депоније
ТЕНТ Б (18-27.09.),
- посађено је 100
садница шумских
врста дрвећа и то
јавора пајавца и
каталпе у кругу
ТЕНТ Б код силоса –
замена постојећег
оштећеног засада
(25.12.).

- сетва траве на
0,8ha насипа
ободних касете
II - поправка
оштећеног насипа
(14. и 15.10.),
- посађено је 1 321
садница дрвећа
односно сибирског
бреста, на косинама
ободних насипа
касете II, коте
+91,00mnm (0212.12.).

- посађено је 1 000
садница багрема на
косинама ободних
насипа касете II,
(30.11-02.12.2015.).

Контрола утицаја депоније пепела и шљаке тент А и Б на земљиште и воде
мелиорационих канала
Познато је да на садржај опасних и штетних материја у земљишту у највећем броју
случајева утиче геолошка подлога, али то свакако није био разлог да се не размотре
и други могући извори загађења који у неким случајевима могу много значајније од
геолошке подлоге преко подземних вода и депозита из ваздуха, утицати на степен
контаминације. То нарочито важи за индустријске зоне, али и за све остале које су под
значајним утицајем антрополошког фактора.
С обзиром на кључни значај земљишта и воде као компоненти агро-екосистема, као и
утицаја истих на ланац исхране, извршена је контрола плодности земљишта и садржаја
укупних и приступачних облика тешких метала и потенцијално штетних елемената
у земљишту, као и контрола хемијског састава и квалитета воде у мелиоративним
каналима у околини проучених термоелектрана са аспекта одређивања степена
утицаја депонија пепела и шљаке на околно земљиште и воде. При томе су узети у
обзир сви потенцијални извори загађивања и релевантни параметри везани за њих.
Узорковање и мерење дефинисаних параметара у периоду од 2012. до 2014. године,
вршио је “МОЛ“ Београд. У 2015. години испитивање утицаја депоније пепела на
квалитета земљишта у околини ТЕНТ А вршено је од стране Заштита на раду и заштита
животне средине „Београд“ доо.
Мерење је вршено 2 пута у току сваке године, једном у вегетационом периоду и једном
у ван вегетационом периоду.
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Ради лакшег праћења и компарације резултата, прихваћена је подела на зоне
претходног обрађивача, „Института за земљиште“, који је анализирао ове параметре
за ТЕНТ А и ТЕНТ Б, као и мапирана места и њихово сврставање у предложене зоне.
Додата је (по захтеву наручиоца посла) још по једна испитна тачка. Такође су задржана
и сва испитна места за узорке вода.
Укупно је одређено четри зоне узорковања (три зоне утицаја и једна контролна зона) и то:
Зона 1 – до једног километра удаљености узетих узорака од депоније,
Зона 2 – од један до три километра удаљености узетих узорака од депоније,
Зона 3 – од три до пет километра удаљености узетих узорака од депоније, и
Зона 4 - представља контролу која је узета на раздаљини већој од пет километра
удаљености од депоније.
Квалитет земљишта и оцена стања посматрају се у односу на максимално дозвољене
концентрације (МДК) у земљишту прописане Правилником о дозвољеним количинама
опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог
испитивања („Службени гласник РС”, 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”, бр. 88/2010).
У околини депоније пепела узети су узорци вода из мелиорационих канала. Састав
и квалитет вода у каналима се посматра у односу на максимално дозвољене
концентрације (МДК) у водама за наводњавање прописане Правилником о дозвољеним
количинама опасних и штетних материја у земљишту и води и води за наводњавање и
методама њиховог испитивања („Службени гласник РС”, бр.23/94).
4. 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.
Контролом квалитета ваздуха у околини ТЕНТ А и Б су обухваћена мерења имисије
укупних таложних материја (УТМ) и сумпордиоксида (SО2). Напомиње се да не постоје
мерења метеоролошких параметара, а они су неопходни за тумачење података о
квалитету ваздуха. Служба за контролу и заштиту животне средине је била овлашћена
да врши мерење имисије укупних таложних материја (УТМ) и сумпордиоксида (SО2) до
05.05.2008. године, када је истекло овлашћење, па је покренут поступак акредитације,
за мерење имисије укупних таложних материја (УТМ) и сумпордиоксида (SО2) и PM10.
У оквиру праћења квалитета амбијенталног ваздуха, у околини ТЕНТ А и ТЕНТ Б вршено
је мерење концетрације укупних таложних материја (УТМ) и сумпордиоксида (SО2) .
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У оквиру праћења квалитета амбијенталног ваздуха у околини ТЕНТ А и ТЕНТ Б до
2013. године, вршено је мерење концетрације укупних таложних материја (УТМ) и
сумпордиоксида (SО2), интерно и преко овлашћених лабораторија, док су у 2013. и 2014.
години вршена само интерна мерења, од стране лабораторије Службе за контролу и
заштиту животне средине. У 2014. години није било мерења концентрације SО2, јер
спектрофотометар није био у функцији, већ су вршена мерења само УТМ.
Резултати мерења концентрације укупних таложних материја, УТМ
Сви добијени резултати су упоређивани са прописаним максимално дозвољеним
вредностима (МДВ) за УТМ према Уредби о изменама и допунама уредбе о условима
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 75/10 од 5.
марта 2010.), која за средњу месечну вредност износи 450 mg/m2/дан, а за средњу
годишњу вредност, 200 mg/m2/дан.
2012. година
Анализом добијених резултата за утврђено је да за:
1.
Просечне месечне вредности:
•

1,43% укупних података прелази МДВ за просечну месечну вредност,

•

проценат података који прелази МДВ за просечну месечну вредност на
мерним местима:

–– у кругу депоније ТЕНТ Б износи 8,33%.
–– у околини ТЕНТ А износи 2,08%,
–– на мерним местима у кругу депоније ТЕНТ А, околини ТЕНТ Б, Владимирцима
и Обреновцу и ближој околини није било прекорачења МДВ
2. Просечне годишње вредности:
• 5,56% података прелази МДВ.
Анализом резултата за концентрацију SО2 у 2012. години утврђено је:
1. Упоређивањем укупно добијених резултата средњих дневних вредности за
концентрацију SО2 са граничном вредности, 125 mg/m3, закључује се да је:
•

100% резултата у испод граничне вредности, при чему је,

•

99,78% резултата мање од 29mg/m3,

•

0,22% података у опсегу oд 30 -62mg/m3,

2013. година
Анализом добијених резултата за утврђено је да за:
1.

Просечне месечне вредности:
•
•

3,65% укупних података прелази МДВ за просечну месечну вредност,
проценат података који прелази МДВ за просечну месечну вредност на
мерним местима:

•

у кругу депоније ТЕНТ Б износи 6,25%.
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•

у кругу депоније ТЕНТ А износи 23,81%,

•

на мерним местима у околини ТЕНТ А, околини ТЕНТ Б, Владимирцима и
Обреновцу и ближој околини није било прекорачења МДВ

2. Просечне годишње вредности:
• 11,11% података прелази МДВ.
Анализом резултата за концентрацију SО2 у 2013. години утврђено је:
1. Упоређивањем укупно добијених резултата средњих дневних вредности за
концентрацију SО2 са граничном вредности, 125 mg/m3, закључује се да је:
•

100% резултата у испод граничне вредности, при чему је,

•

100% резултата мање од 29mg/m3,

2014. година
Анализом добијених резултата за утврђено је да за:
1.

Просечне месечне вредности:
•

2,07% укупних података прелази МДВ за просечну месечну вредност,

•

проценат података који прелази МДВ за просечну месечну вредност на
мерним местима:

–– у кругу депоније ТЕНТ Б износи 6,45%.
•

у Обреновцу и ближој околини износи 6,06%,

•

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

2. Просечне годишње вредности:
11,11% података прелази МДВ.
Анализом резултата за концентрацију SО2 у 2013. години утврђено је:
1. Упоређивањем укупно добијених резултата средњих дневних вредности за
концентрацију SО2 са граничном вредности, 125 g/m3, закључује се да је:
–– 100% резултата у испод граничне вредности, при чему је,
–– 100% резултата мање од 29g/m3,
2015. година
Анализом добијених резултата за утврђено је да за:
Просечне месечне вредности:
•

1,39% укупних података прелази МДВ за просечну месечну вредност,

•

проценат података који прелази МДВ за просечну месечну вредност на
мерним местима:

•

у кругу депоније ТЕНТ Б износи 5,56%.
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•

у Обреновцу и ближој околини износи 2,78%,

•

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

Просечне годишње вредности:
•

27,78% средњих годишњих вредности по мерним местима прелази МДВ.

Анализом резултата за концентрацију SО2 у 2015. години утврђено је:
1. Упоређивањем укупно добијених резултата средњих дневних вредности за
концентрацију SО2 са ГВ, 125 mg/m3, 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.
Анализом резултата за концентрацију чађи у 2015. години утврђено је:
1. 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 („Слжбени гласник РС”, бр.
11/10,75/10 и 63/13) износи 50 mg/m3, закључује се:
•

95,65% резултата је испод МДВ

•

95,95% резултата је у класи квалитета ваздуха „одличан“

•

прекорачења МДВ забележена су на мерним местима бр. 9 (на разводном
постројењу) – 2 прекорачења и на мерном месту бр. 6 (на Ројковцу) – 1
прекорачење. Сва прекорачења МДВ су регистрована у зимским месецима.

На основу дугогодишњег праћења квалитета ваздуха у околини ТЕНТ А и Б закључује се:
1. Честично загађење има локални значај, последица је углавном еолске ерозије
околног земљишта и пепела са депонија ТЕНТ А и ТЕНТ Б.
2. Проблем честичног загађења најчешће је изражен у прелазном периоду
(прелазак са једне касете на другу) и при сувом времену праћеним јаким
ветровима, када долази до појаве епизодних загађења.
3. Дат је приоритет решавању проблема честичног загађења ваздуха
4. Контрола квалитета вода
У складу са законским обавезама обављена је периодична контрола површинских
и подземних вода ТЕНТ А и Б по програму који је усаглашен са ЈКП Београдски
водовод и канализација. Поред контроле површинских и подземних вода уговором
су обухваћена мерења макро и микро елемената, као и елемената у трагу у узорцима
угља, електрофилтерског пепела и пепела са активних и пасивних касета.
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У периоду од 2012. до 2014. године контрола вода је вршена од стране лабораторије
АНАХЕМ-Београд, док је у 2015. години контрола вода је вршена од стране лабораторије
АНАХЕМ-Београд и Градског завода за јавно здравље Београд.
Битно је напоменути да ће сва досадашња испитивања, отпадних, површинских и
подземних вода представљати затечено стање и послужиће као нулто стање у односу
на период после измене технологије, преласка на нову технологију сакупљања,
припреме, транспорта и одлагања пепела и шљаке (замена хидрауличког транспорта
са маловодним транспортом пепела и воде), што ће омогућити сагледавање ефеката
смањења и спречавања загађења подземних вода у околини депонија и загађења реке
Саве.
Расхладна вода и атмосферска канализација
Поред технолошке воде, која се користи у систему вода-пара, највећа је потрошња
техничке воде (Табела 6), која се захвата из реке Саве, где постоји отворен систем
хлађења. Савска вода се користи за хлађење у кондезаторима после чега се
повратним тунелом испушта у реку Саву. Мали део водозахвата 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.
Табела 6 - Потрошња техничке воде за ТЕНТ А и ТЕНТ Б

ПОТРОШЊА ТЕХНИЧКЕ ВОДЕ x 103m3
година

ТЕНТ А

ТЕНТ Б

2012.

1 062 112

852 110

2013.

993 868

1 043 030

2014.

777 563

930 960

2015

10 568 805

8 701 128

Отпадне воде
Санитарне отпадне воде
ТЕНТ А
Санитарне отпадне воде се пречишћавају биолошким поступком, активним муљем при
аеробним условима у постројењу BIODISK. У септембру 2015. на излазу из Биодиска
уграђена је UV лампа чиме се обезбеђује бактериолошка исправност испуштене воде.
ТЕНТ Б
Пречишћавање санитарних отпадних вода се врши у аеробним условима у уређају
PUTOX. После пречишћавања воде се испуштају у ободни канал који се налази поред
барака инвестиција, одакле се воде испуштају у реку Саву. Постоје два уређаја и то:
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•

PUTOX I се налази на плацу где је водонична станица и технички гасови, и у
њему се пречишћавају отпадне воде из круга ТЕНТ Б и ресторана (из кога се
претходно одстрањују уља и масти у сепаратору).

•

PUTOX II се налази на плацу иза депоније угља и у њему се пречишћавају
санитарне отпадне воде из радничког насеља (бараке).

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
Скупљају се у неутрализациони базен, а евакуишу се без претходне неутрализације
(само се врши неутрализација мешањем базних и киселих вода) у базене мешавине
и пепела воде. Воде су алкалне или базне са високим садржајем соли, а рН вредност
суспензије воде и пепела износи од 8.5 до 11.4. 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.
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 базене мешавине може доспети мазут са отпадним водама
дренажних јама догревних станица мазута и са шљаком приликом стартовања котла,
у случају квара на горионицима мазута.
Преливне и дренажне воде са депоније пепела
Преливне oтпадне воде са депоније пепела се из касете I, преко два преливна
стуба директно испуштају у реку Саву. 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.
Систем дренажних бунара
ТЕНТ А
Суспензија воде и пепела се из базенa мешавине хидрауличким путем транспортује
на депонију пепела на активну касету (касета II), где се врши механичко таложење
пепела. Дренажне воде се преко старог и новог дренажног канала испуштају у реку
Саву. У базене мешавине може доспети мазут са отпадним водама дренажних јама
догревних станица мазута и са шљаком приликом стартовања котла, у случају квара на
горионицима мазута. Преливне oтпадне воде са депоније пепела се преко преливног
стуба директно испуштају у реку Саву.
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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 2025%, дренажних вода 75-80%.
Загађење подземних и површинских вода
Праћење квалитета површинских и подземних вода се врши редовно, почевши од 1983.
године. Веома је битно нагласити да је у ТЕНТ Б урађено снимање такозваног затеченог
стања „нултог стања ” квалитета подземних вода, пре почетка експлоатације депоније
пепела. Подаци о квалитету подземних вода су од изузетне важности за даље праћење
и оцену утицаја депоније пепела и нове технологије транспортапепела и шљаке на
квалитет подземних вода у наредном периоду.
На основу дугогодишњих мерења хемијских параметара површинских и подземних
вода од стране овлашћених институција може се констатовати следеће:
Резултати за 2012. годину
ТЕНТ А
Површинске воде
•

нема промене квалитета реке Саве низводно од ТЕНТ А у погледу релевантних
параметара, сулфата и арсена. Регистровано је незнатно повећање
концентрације сулфата, а измерена концентрација арсена је у свим узорцима
Саве испод МДК за водоток II класе односно 50 µg/l,

•

концентрација минералних уља у реци Сави низводно није повећана у односу
на концентрацију узводно од ТЕНТ А,

Подземне воде (пијезометри и сеоски бунари)
1. Концентрација арсена у свим пијезометрима није прелазила ремедијациону
вредност од 60 µg/l, зато што се арсен адсорбује на подлози-пепео (на депонији) и
глини (земљиште).
2. Концентрације сулфата у пијезометрима је променљива, а највећа је у пијезометрима
P24/д, P6/3 и Pp/5.
3. У појединим пиезометрима концентрација цинка је била изнад ремедијационе
вредности од 0.8 mg/l. Високе вредности за цинк потичу од растварања ових метала
од цеви које су поцинковане и које су саставни део пијезометара.
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Узорци подземних вода из сеоских бунара су углавном били и хемијски и бактериолошки
неисправни. Најчешћа прекорачења МДК према Правилнику о хигијенској исправности
воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр.42/98 и 44/99) односе се на следеће параметре:
електропроводљивост, нитрати и манган.
1. Електропроводљивост као последица високог садржаја растворених соли била је
повећана изнад МДК од 1000 µS/cm у свим сеоским бунарима (Уровци, Кртинска и
Ратари),сем једног на подручју Уроваца.
2. Концентрација мангана је изнад МДК воде за пиће од 50 µg/l такође је била
повећана у свим сеоским бунарима осим једног на подручју Кртинске. Концентрација
мангана у преливним и дренажним водама депоније пепела је ниска, па је повећана
концентрација овог елемента у подземним водама вероватно последица високе
заступљености овог елемента у земљишту.
3. У узорцима из сеоских бунара у Кртинској била је повећана концентрација нитрата
преко МДК од 50 mg/l. Загађење нитратима може бити органског или неорганског
порекла.
4. Поједини узорци показали су и неисправност у погледу повећане концентрација
арсена (један сеоски бунар из Ратара), хлорида (један сеоски бунар из Уроваца),
магнезијума (узорци из Уроваца) и бора (један бунар из кртинске и један из Ратара).
5. бактериолошка анализа вода из сеоских бунара, показује присуство колиформних
бактерија фекалног порекла које је изазвано близином септичких јама и стаја.
ТЕНТ Б
Површинске воде
•

у узорцима Саве узводно и низводно од ТЕНТ Б није регистровано повећање
концентрације релевантних параметара - сулфата и арсена. Концентрације
оба параметра 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”, бр. 50/2012);

•

у каналу Вукићевица низводно од депоније пепела примећује се повећање
концентрације сулфата као и мање повећање концентрације арсена у односу
на узорке узводно од депоније пепела и по престанку испуштања преливних
и дренажних вода у канал, што се може објаснити присуством талога пепела
на дну канала; Концентрација арсена у једном узорку превазилази граничну
вредност од 10 μg/l;

•

у реци Сави узводно и низводно, као ни у отпадним водама није регистровано
присуство минералних уља

•

повећање температуре водотока реке Саве низводно, било је углавном
у оквиру максимално дозвољеног од 3°С, сем у једном узорковању, где је
измерено повећање температуре од 4,1°С.
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Подземне воде (пијезометри и сеоски бунари)
Квалитет подземних вода из пијезометара је разматран у односу на ремедијационе
вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на
значајну контаминацију подземних вода, према Уредби о програму системског праћења
квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и
методологији за израду ремедијационих програма („Службени гласник РС”, бр. 88/2010).
1. Концентрација арсена у свим пијезометрима је била испод ремедијационе вредности
од 60 µg/l, зато што се арсен адсорбује на подлози-пепео (на депонији) и глини
(земљиште)
2. Концентрације сулфата у пијезометрима је променљива, а највећа је у пијезометрима
P48, P59 и P9/1.
3. У већини пијезометара концентрација цинка је била изнад ремедијационе вредности
од 0.8 mg/l. Високе вредности потичу од растварања овог метала од цеви које су
поцинковане и које су саставни део пијезометара.
Квалитет подземних вода из сеоских бунара анализиран је у складу са Правилником
о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр.42/98 и 44/99).
Анализирано је 13 сеоских бунара на подручју Дрена, Грабовца, Ушћа, Скеле и Ратара.
Највише одступања од МДК било је у погледу следећих параметара:
1. Концентрација нитрата била је повећана повећана изнад МДК од 50 mg/l у седам
сеоских бунара на подручју Дрена, Грабовца, Скеле и Ратара. Загађење нитратима може
бити органског или неорганског порекла.
2. Концентрације магнезијума била је повећана повећана изнад МДК од 50 mg/l такође
у седам сеоских бунара на подручју Грабовца, Скеле и Ратара.
3. Повећана електропроводљивост, као показатељ количине растворених соли, преко
МДК од 1000 μS/cm je регистрована у шест бунара на подручју Дрена, Ушћа, Скеле и
Ратара.
4. Концентрација мангана је изнад МДК воде од 50 µg/l у четири сеоска бунара у
Грабовцу, Скели и Ратарима. Повећана концентрација овог елемента у подземним
водама је вероватно последица високе заступљености овог елемента у земљишту.
5. У појединим узорцима сеоских бунара у Скели, Грабовцу и Дрену, измерен је утрошак
калијум перманганата преко МДК од 8 mg/l, што указује на висок садржај органских
материја.
6. У свим анализираним сеоким бунарима, осим једног у Ратарима, утврђена је
бактериолошка неисправност, која се тумачи као последица близине септичких јама
и стаја.
Повећане вредности мангана, нитрита, амонијака и бактериолошка несправност у
водама сеоских бунара утврђена је у „нултом стању“.
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Резултати за 2013. годину
ТЕНТ А
Површинске воде
•

нема промене квалитета реке Саве низводно од ТЕНТ А у погледу релевантних
параметара, сулфата и арсена. Концентрација сулфата већа од ГВ за водоток
II класе, односно 100mg/l нађена је само у једном узорку узводно од ТЕНТ А,
док је измерена концентрација арсена у свим узорцима Саве испод МДК за
водоток II класе односно 10 µg/l,

•

минералних уља у реци Сави нису била присутна ни у једном узорку низводно,
као ни узводно од ТЕНТ А.

Подземне воде (пијезометри и сеоски бунари)
1. Концентрација арсена у свим пијезометрима није прелазила ремедијациону
вредност од 60 µg/l, зато што се арсен адсорбује на подлози-пепео (на депонији) и глини
(земљиште). Највећа концентрација арсена (од 2,1 до 28) измерена је у пиезометру Pp7,
који је на највећој удаљености од депоније пепела.
2. Концентрације сулфата у пијезометрима је променљива, а највећа је у пијезометрима
P24/а, P6/3 и Pp/5, који су најближи депонији пепела.
3. У два узорка пијезометра П18, који се налази уз главни погонски објекат, нађена је
концентрација кадмијума изнад ремедијационе вредности.
Узорци подземних вода из свих сеоских бунара су били и хемијски и бактериолошки
неисправни. Најчешћа прекорачења МДК према Правилнику о хигијенској исправности
воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр.42/98 и 44/99) односе се на следеће параметре:
електропроводљивост, нитрати, манган и гвожђе.
1. Електропроводљивост као последица високог садржаја растворених соли била је
повећана изнад МДК од 1000 µS/cm у појединим серијама узорковања из свих сеоских
бунара (Уровци, Кртинска и Ратари), сем бунара бр. 4 на подручју Кртинске.
2. Мутноћа преко максимално дозвољених 1NTU измерена је у појединим серијама
узорковања из свих сеоских бунара ,сем бунара бр. 5 на подручју Кртинске.
3. Концентрација мангана изнад МДК воде за пиће од 0,05 mg/l и гвожђа изнад МДК
од 0,3 mg/l била je повећана у сеоским бунарима у Уровцима. 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. У узорцима из сеоских бунара у Кртинској била је повећана концентрација нитрата
преко МДК од 50 mg/l. Загађење нитратима може бити органског или неорганског
порекла.
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5. Поједини узорци показали су и неисправност у погледу повећаног утрошка KMnO4
(бунар бр 1 из Уроваца бунари у Кртинској и Ратарима), арсена (један сеоски бунар из
Ратара) као и амонијака (поједине серије узорака из Уроваца и Ратара)
6. бактериолошка неисправност вода из свих сеоских бунара, резултат је близине
септичких јама и стаја.
ТЕНТ Б
Површинске воде
•

у узорцима Саве узводно и низводно од ТЕНТ Б није регистровано повећање
концентрације релевантних параметара - сулфата и арсена. Концентрације
оба параметра 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”, бр. 50/2012);

•

у каналу Вукићевица низводно од депоније пепела примећује се повећање
концентрације сулфата као и арсена у односу на узорке узводно од депоније
пепела и по престанку испуштања преливних и дренажних вода у канал, што
се може објаснити присуством талога пепела на дну канала; Концентрација
арсена у три од четири узорка превазилази граничну вредност од 10 μg/l;

•

у реци Сави узводно и низводно, као ни у отпадним водама није регистровано
присуство минералних уља

•

повећање температуре водотока реке Саве низводно, било је углавном
у оквиру максимално дозвољеног од 3°С, сем у једном узорковању, где је
измерено повећање температуре од 3,5°С.

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”, бр. 88/2010).
1. Концентрација арсена у свим пијезометрима је била испод ремедијационе вредности
од 60 µg/l, зато што се арсен адсорбује на подлози-пепео (на депонији) и глини
(земљиште)
2. Концентрације сулфата у пијезометрима је променљива, а највећа је у пијезометрима
P48, P59 и P9/1. Пиезометри P59 и P9/1 налазе се у непосредној близини активне
касете II.
Квалитет подземних вода из сеоских бунара анализиран је у складу са Правилником
о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр.42/98 и 44/99).
Анализирано је 13 сеоских бунара на подручју Дрена, Грабовца, Ушћа, Скеле и Ратара.
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Највише одступања од МДК било је у погледу следећих параметара:
1. Концентрација нитрата била је повећана повећана изнад МДК од 50 mg/l у четири
сеоска бунара на подручју Дрена, Скеле и Ратара. Загађење нитратима може бити
органског или неорганског порекла.
2. Концентрације мангана била је повећана повећана изнад МДК од 0,05 mg/l у два
сеоска бунара на подручју Скеле и Ратара. Повећана концентрација овог елемента у
подземним водама је вероватно последица високе заступљености овог елемента у
земљишту.
3. Повећана електропроводљивост, као показатељ количине растворених соли, преко
МДК од 1000 μS/cm je регистрована у четири бунара на подручју Грабовца, Скеле и
Ратара.
4. У појединим серијама узорковања свих сеоских бунара измерена је мутноћа већа од
дозвољених 1NTU, a у појединим серијама узорковања свих сеоских бунара измерен
је и утрошак калијум перманганата преко МДК од 8 mg/l, што указује на висок садржај
органских материја.
6. У свим анализираним сеоким бунарима, утврђена је бактериолошка неисправност,
која се тумачи као последица близине септичких јама и стаја.
Повећане вредности мангана, нитрита, амонијака и бактериолошка несправност у
водама сеоских бунара утврђена је у „нултом стању“.
Резултати за 2014. годину
Површинске воде
•

нема промене квалитета реке Саве низводно од ТЕНТ А у погледу релевантних
параметара, сулфата и арсена. Концентрација сулфата већа од ГВ за водоток
II класе, односно 100mg/l нађена је само у једном узорку узводно од ТЕНТ А,
док је измерена концентрација арсена у свим узорцима Саве испод МДК за
водоток II класе односно 10 µg/l,

•

минералних уља у реци Сави нису била присутна ни у једном узорку низводно,
као ни узводно од ТЕНТ А.

Подземне воде (пијезометри и сеоски бунари)
1. Концентрација арсена у свим пијезометрима није прелазила границу детекције,
што се објашњава тиме да се арсен адсорбује на подлози-пепео (на депонији) и глини
(земљиште). У сеоским бунарима је у већини узорака такође испод границе детекције,
осим у једном узорку у Уровцима где је измерена вредност преко МДК (15µg/ l) и једном
узорку у Ратарима, где је измерена вредност на граници МДК (10µg/ l).
2. Концентрације сулфата у пијезометрима је променљива, а највећа је у узорцима
пијезометара P24/а, P6/3 и Pp/5, који су најближи депонији пепела, где је измерено од
35mg/l do 463mg/l .
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Узорци подземних вода из свих сеоских бунара су били и хемијски и бактериолошки
неисправни. Најчешћа прекорачења МДК према Правилнику о хигијенској исправности
воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр.42/98 и 44/99) односе се на следеће параметре:
електропроводљивост, мутноћа, утрошак калијум перманганата, нитрати, манган и
гвожђе.
1. Мутноћа преко максимално дозвољених 1NTU измерена је у свим узорцима сеоских
бунара сем једног узорка бунара бр 5 у Ратарима.
2. Електропроводљивост као последица високог садржаја растворених соли била је
повећана изнад МДК од 1000 µS/cm у већини узорака из свих сеоских бунара (Уровци,
Кртинска и Ратари), сем бунара бр. 3 на подручју Кртинске.
3. Концентрација мангана изнад МДК воде за пиће од 0,05 mg/l нађена је у појединим
узорцима свих сеоских бунара, а концентрација гвожђа изнад МДК од 0,3 mg/l била
je повећана у узорцима сеоских бунарима у Уровцима. 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. У појединим узорцима из сеоских бунара у Кртинској и Ратарима била је повећана
концентрација нитрата преко МДК од 50 mg/l. Загађење нитратима може бити органског
или неорганског порекла.
5. Неисправност у погледу повећаног утрошка KMnO4 у већини узорака сеоских бунара
у Кртинској и Ратарима и једном узорку бунара 2 у Уровцима, као и присуство амонијака
и нитрата у узорцима из Кртинске и Ратара може се довести у везу са бактериолошком
неисправношћу
6. бактериолошка неисправност вода из свих сеоских бунара, резултат је близине
септичких јама и стаја.
ТЕНТ Б
Површинске воде
•

у узорцима Саве узводно и низводно од ТЕНТ Б није регистровано повећање
концентрације релевантних параметара - сулфата и арсена. Концентрације
оба параметра 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”, бр. 50/2012), а концентрација арсена била је испод границе детекције у
свим узорцима осим у једном узорку реке Саве узводно од ТЕНТ Б.

•

у каналу Вукићевица низводно од депоније пепела примећује се повећање
концентрације сулфата као и арсена у односу на узорке узводно од депоније
пепела и по престанку испуштања преливних и дренажних вода у канал, што
се може објаснити присуством талога пепела на дну канала; Концентрација
арсена у три од четири узорка превазилази граничну вредност од 10 μg/l.
Концентрација сулфата такође у свим узорцима низводно од депоније пепела
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превазилази граничну вредност од 100 mg/l, а највећа измерена вредност
је 518mg/l.
•

у реци Сави узводно и низводно, као ни у отпадним водама није регистровано
присуство минералних уља

•

повећање температуре водотока реке Саве низводно, у свим узорцима било
је у оквиру максимално дозвољеног од 3°С.

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”, бр. 88/2010).
1. Концентрација арсена у свим пијезометрима је била испод границе детекције, осим
у два узорка пиезометра P9/1, где је измерено 10 µg/l, што је мање од ремедијационе
вредности од 60 µg/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
P48, P59 и P71, где је измерено 97 - 387mg/l. Пијезометар P59 налази се у близини
активне касете II.
Квалитет подземних вода из сеоских бунара анализиран је у складу са Правилником
о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр.42/98 и 44/99).
Анализирано је 9 сеоских бунара на подручју Дрена, Грабовца, Ушћа, Скеле и Ратара.
Одступања од МДК било је у погледу следећих параметара:
1. Концентрација арсена у свим пијезометрима је била испод границе детекције, осим
у два узорка пиезометра П9/1, где је измерено 10 µg/l, што је мање од ремедијационе
вредности од 60 µg/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
P48, P59 и P9/1. Пиезометри P59 и P9/1 налазе се у непосредној близини активне
касете II.
Квалитет подземних вода из сеоских бунара анализиран је у складу са Правилником
о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр.42/98 и 44/99).
Анализирано је 13 сеоских бунара на подручју Дрена, Грабовца, Ушћа, Скеле и Ратара.
Највише одступања од МДК било је у погледу следећих параметара:
1. Повећана мутноћа, изнад МДК од 1NTU, измерена је у појединим узорцима
бунара у Грабовцу, Скели, Ушћу и бунару 1 у Дрену.
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2. Повећана електропроводљивост, као показатељ количине растворених соли,
преко МДК од 1000 μS/cm je регистрована у бунару 9 у Ратарима, у два узорка
бунара 1 у Дрену и једном узорку бунара 8 у Скели.
3. Концентрација амонијака изнад МДК од 0,1mg/l измерена је у појединим
узорцима бунара 5 у Грабовцу, 6 у Ушћу и 7 у Скели. Присуство амонијака и
нитрата може се довести у везу са бактериолошком неисправношћу
4. Конценрација нитрата изнад МДК од 50mg/l измерена је у бунару 9 у Ратарима
и у два узорка бунара 1 у Дрену. Загађење нитратима може бити органског
или неорганског порекла.
5.

Концентрације мангана била је повећана повећана изнад МДК од 0,05
mg/l у по једном узорку бунара 8 у Скели и бунара ) у Ратарима. Повећана
концентрација овог елемента у подземним водама је вероватно последица
високе заступљености овог елемента у земљишту.

6. Осим у бунарима 8 у Скели и 9 у Ратарима, утврђена је бактериолошка
неисправност, која се тумачи као последица близине септичких јама и стаја.
7. Повећане вредности мангана, нитрита, амонијака и бактериолошка
несправност у водама сеоских бунара утврђена је у „нултом стању“.
Резултати за 2015. годину
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.

Подземне воде (пијезометри и сеоски бунари)
1. Концентрација арсена у свим пијезометрима је била испод ГВ, што се објашњава тиме
да се арсен адсорбује на подлози-пепео (на депонији) и глини (земљиште). У сеоским
бунарима је у већини узорака такође испод МДК, осим у једном узорку у Уровцима где
је измерена вредност преко МДК (6 - 12µg/ l).
2. Концентрације сулфата у пијезометрима је променљива, а највећа је у узорцима
пијезометара P24/а, P7-3 и Pp/5, који су најближи депонији пепела, где је измерено од
243mg/l do 1919mg/l.
3. Од параметара који прелазе ГВ, у пиезометрима је забележено следеће: повећана
концентрација олова у пиезометрима P18 и P7-3 (од 0,179 до 0,181mg/l у односу на ГВ
- 0,075mg/l) и винилхлорида у једном узорку Pp-7 где је измерено 7,06µg/ l у односу
на ГВ-5µg/ l.
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Узорци подземних вода из свих сеоских бунара су били и хемијски и бактериолошки
неисправни. Најчешћа прекорачења МДК према Правилнику о хигијенској исправности
воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр.42/98 и 44/99)односе се на следеће параметре:
електропроводљивост, мутноћа, утрошак калијум перманганата, нитрати, манган и
гвожђе.
1. Мутноћа преко максимално дозвољених 5 NTU измерена је у узорцима сеоских
бунара 1 у Уровцима и 2 у Кртинској.
2. Електропроводљивост као последица високог садржаја растворених соли била
је повећана изнад МДК од 1000 µS/cm у узоцима бунара 2 у Уровцима, бунара 4 у
Кртинској и бунара 5 у Ратарима.
3. Концентрација мангана изнад МДК воде за пиће од 0,05 mg/l нађена је у узорцима
бунара 1 у Кртинској и бунара 2 и 3 у Уровцима, а концентрација гвожђа изнад МДК од
0,3 mg/l била je повећана у узорцима сеоских бунара 1 и 2 у Уровцима и једном узорку
бунара 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. Повећана концентрација нитрата, преко МДК од 50mg/l и нитрита преко МДК од
0,03mg/l регистрована је у бунарима 4 у Кртинској и 5 у Ратарима, док је у бунару 3
у Кртинској осим нитрита била повећана и концентрација амонијака, преко МДК од
0,1mg/l, што може бити у вези са бактериолошком неисправношћу. Загађење нитратима
може бити органског или неорганског порекла.
5. Неисправност у погледу повећаног утрошка KMnO4 у узорцима бунара 3 у Кртинској
и 5 у Ратарима указује на повећано присуство органских материја и такође се може
довести у везу са бактериолошком неисправношћу.
6. бактериолошка неисправност вода из свих сеоских бунара, резултат је близине
септичких јама и стаја.
ТЕНТ Б
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”, бр. 50/2012), а концентрација арсена била је испод границе детекције у
свим узорцима

•

у каналу Вукићевица низводно од депоније пепела примећује се повећање
концентрације сулфата као и арсена у односу на узорке узводно од депоније
пепела и по престанку испуштања преливних и дренажних вода у канал, што
се може објаснити присуством талога пепела на дну канала. Низводно од
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депоније пепела измерена је концентрација арсена од 20 μg/l , што је више
од граничне вредности од 10 μg/l. Концентрација сулфата такође у узорцима
низводно од депоније пепела превазилази граничну вредност од 100 mg/l.
Измерене су вредности 812 - 995mg/l
•

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 3ºC ,у једном узорковању повећање температуре Саве низводно
је било 3,6ºC, што је више од зааконски дозвољених 3ºC.

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 („Слжбени гласник РС”, бр. 88/2010).
1. Концентрација арсена у свим пијезометрима је била испод границе детекције. 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
P10, P9/1 и P2, где је измерено 316 - 1120mg/l. Пијезометар P2 налази се у непосредној
близини активне касете II.
3. Ни у погледу осталих параметара није било прекорачења МДК.
Квалитет подземних вода из сеоских бунара анализиран је у складу са Правилником
о хигијенској исправности воде за пиће („Службени лист СРЈ”, бр.42/98 и 44/99).
Анализирано је 9 сеоских бунара на подручју Дрена, Грабовца, Ушћа, Скеле и Ратара.
Највише дступања од МДК било је у погледу следећих параметара: нитрати, уторшак
калијум перманганата и електропроводљивост.
1. Конценрација нитрата изнад МДК од 50mg/l измерена је у бунаруима 1 и 2 у Дрену, 7
и 8 у Скели и 9 у Ратарима. Загађење нитратима може бити органског или неорганског
порекла.
2. Утрошак калијум перманганата преко МДК од 8mg/l, као показатељ повећаног
садржаја органских материја, забележен је у бунарима 3,4 и 5 у Грабовцу, 7 у Скели и
9 у Ратарима.
3. Повећана електропроводљивост, као показатељ количине растворених соли, преко
МДК од 1000 μS/cm je регистрована у бунарима 7 и 8 у Скели и у бунару 9 у Ратарима.
4. Концентрација амонијака изнад МДК од 0,1mg/l измерена је у појединим узорцима
бунара 7 и 8 у Скели и 9 у Ратарима. Присуство амонијака и нитрата може се довести
у везу са бактериолошком неисправношћу
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6. Осим у бунару 8 у Скели, у свим осалим је утврђена бактериолошка неисправност,
која се тумачи као последица близине септичких јама и стаја.
6. Контрола радиоактивности у радној и животној средини
Контрола радиоактивности у животној и радној средини се врши редовно од 1990.
године.
Контрола радиоактивности у радној и животној средини ТЕНТ А и ТЕНТ Б је обављана
од стране Института за нуклеарне науке Винча током 2012., 2013. и 2015. године, док
је 2014. године контролу вршио Институт за медицину рада Србије “Др. Драгомир
Карајовић“.
Контролом су обухваћене гамаспектрометријске анализе узорака:
–– угља,
–– електрофилтерског пепела,
–– пепела са активних и пасивних касета,
–– биљних култура са депонија пепела,
–– земљишта које је у и ван домета утицаја депонија,
–– биљних култура са ових земљишта, као и
–– отпадних вода са депонија пепела и савске воде узводно и низводно од ТЕНТ
А и ТЕНТ Б.
Истовремено са узимањем узорака за спектрометрију гама емитера, извршено је
мерење јачине амбијенталне дозе гама зрачења у приземном слоју атмосфере. Такође
је урађена и контрола укупне алфа и укупне бета активности отпадних вода и вода
реке Саве.
ТЕНТ А
На основу добијених резултата утврђено је:
с обзиром на то да не постоје посебни законски прописи о концентрацији природних и
произведених радионуклида у узорцима из радне и животне средине термоелектрана,
утицај рада термоелектране на животну средину може се проценити на основу
поређења са подацима из светске литературе
•

резултати спектрометрије гама емитера узорака угља, шљаке и пепела указују
на то да су добијене вредности концентрације природних радионуклида
истог реда величине као и у термоелектранама у другим земљама

•

концентрације природних и произведених радинуклида у биљним културама,
земљишту и водама , не разликују се у односу на исте узорке који се налазе
на другим локацијама наше земље или у свету

•

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

добијени резултати мерења у 2015. 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 термолелктрана.

Генерални закључак, на основу свих урађених анализа је да добијени резултати не
указују на повећану радиоактивност животне средине услед рада термоелектране
ТЕНТ А.
ТЕНТ Б
У 2015. години је обављена контрола радиоактивности у радној и животној средини
ТЕНТ Б од стране Института за медицину рада Србије “Др. Драгомир Карајовић“.
На основу добијених резултата утврђено је:
•

садржај природних радионуклида у угљу који се експлоатише одговара врсти
угља. Разлике које се јављају су последица начина дистрибуције активности
у угљу која није униформна.

•

пепео и шљака из процеса производње у терноелектрани обогаћени су
природним радионуклидима, док од радионуклида вештачког порекла није
детектован ниједан, што значи да у термоелектрани није било вештачког
извора радиоактивности.

•

упоређивањем вредности садржаја природних радионуклида у материјалу на
депонији према одговарајућим просечним вредностима у земљишту (узете су
средње вредности за територију Србије), садржај природних радионуклида
на депонији је нешто већи од просечног садржаја природних радионуклида
у земљишту, изузев 40К чија је активност мања.

•

резултати мерења показују да пепео и шљака са депоније, као индустријски
отпадни материјал задовољавају критеријум о граници радиоактивне
контаминације за материјал који се одлаже у животну средину, према
„Правинику 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“

•

јачина апсорбоване дозе гама зрачења у приземном слоју атмосфере су у
границама варијације природног фона.

•

гамаспектрометријска анализа и измерене вредности укупне алфа и бета
активности површинских и отпадних вода са депоније пепела показују да
оне немају утицаја на активност речних вода.

Генерални закључак, на основу свих урађених анализа је да предузете мере заштите
функционишу у спречавању повећане контаминација природним радионуклидима
пореклом од рада ТЕ. Вештачки радионуклиди кратког и средњег времена полураспада
нису детектовани ни у једном узорку, што значи да није било вештачког извора
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радиоактивности. Повећана природна радиоактивност на депонијама при садашњим
условима не представља ризик за радникe.
7. Kонтрола рада електрофилтера и мерење емисије загађујућих материја у
ваздух
Интерна контрола рада електрофилтера
Током периода од 2012. до 2015. године је редовно праћен рад електрофилтера (ЕФ)
од стране надлежних служби у ТЕНТ.
Периодична мерења емисије штетних и опасних материја у ваздух
Поред интерне контроле рада ЕФ вршена су периодична мерења емисије ЅО2, NОx (NО2)
, CО и прашкастих материја (чврстих честица) у ваздух од стране РИ Земун и ИНН Винча.
Граничне вредности емисије, ГВЕ, за ложишта на угаљ топлотне снаге >300МW, где
припадају сви блокови ТЕНТ-а, дефинисане су Правилником о граничним вредностима
емисије, начину и роковима мерења и евиденције података (Сл. Гласник РС бр.30/97).
ГВЕ, као и масене концентрације штетних материја су дате на нормалне услове, сув гас
и референтни О2 6%.
У току наведене четири године урађена су појединачна мерења емисије (по 3 мерења
у трајању од по1 до 3h) загађујућих материја у ваздух на блоковима: А1, А2, А3, А4, А5,
Б1 и Б2.
Упоређивањем резултата добијених мерењем са ГВЕ, добијени су следећи резултати
за ТЕНТ А и ТЕНТ Б, који су дати у табелама 7 и 8.
Табела 7 - Резултати периодичних мерења емисије штетних и опасних материја у ваздух – ТЕНТ А

2012.
SО2

2014.

2015.

изнад ГВЕ домаћих и прописа ЕУ, на свим блоковима
Изнад ГВЕ домаћих и
прописа ЕУ на блоковима
А1, А2, А3 и А5.

прашкасте
материје

ТЕНТ А
2013.
Изнад ГВЕ
домаћих и

Изнад ГВЕ
домаћих
и
прописа ЕУ на
прописа
ЕУ
на
блоковима
блоковима
А1,
Испод, ГВЕ домаћих и
А2 и (А3).
прописа ЕУ на блоковима А1, А2, А3 и А4.
А4 и А6.
У другој половини
2012.године је почела
реализација Пројекта
Високофреквентно
напајање електрофилтера
блока А1’’ од стране
Института МихајлоПупин.

Испод, ГВЕ
домаћих
и прописа ЕУ
на
блоковима А5
и А6.

Изнад ГВЕ
домаћих и
прописа ЕУ на
блоковима А1
и А2.

Испод, ГВЕ
домаћих и

Испод ГВЕ
домаћих и
прописа
ЕУ на
прописа ЕУ на
блоковима
А3,
блоковима А4,
А4, А5 и А6.
(А5) и А6.
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CО

У оквиру ГВЕ

У оквиру ГВЕ

У оквиру ГВЕ

домаћих и
прописа

домаћих и
прописа

домаћих и
прописа

ЕУ, на свим
блоковима,

ЕУ, на свим
блоковима,

ЕУ, на свим
блоковима,

У оквиру ГВЕ домаћих и
прописа
ЕУ, на свим блоковима.

осим на блоку осим на блоку
А5.
А5.
Испод ГВЕ
Испод ГВЕ
Испод ГВЕ у односу на
домаће
NОX(NО2)

прописе на свим
блоковима , осим на блоку
А6.

у односу на

у односу на

домаће
прописе
на свим
блоковима,

домаће
прописе
на свим
блоковима ,

осим на блоку осим на блоку
А6.
А6.

осим на блоку
А5.
Испод ГВЕ
у односу на
домаће прописе
на свим
блоковима ,
осим на блоку
А6.

Табела 8 - Резултати периодичних мерења емисије штетних и опасних материја у ваздух – ТЕНТ Б

ТЕНТ Б
2012.
Изнад ГВЕ
домаћих и
прописа ЕU, на
блоковима Б1
и Б2.
SО2

Помоћна
котларница:
Изнад ГВЕ
домаћих
прописа на
котловима 2 и 3.

Изнад ГВЕ
домаћих и
прописа ЕU, на
блоковима Б1
и Б2.
прашкасте
материје

Помоћна
котларница:
Изнад ГВЕ
домаћих
прописа на
котловима 2 и 3.

2013.

2014.

Изнад ГВЕ
домаћих и
прописа ЕU,
на блоковима
Б1 и Б2.

Изнад ГВЕ
домаћих и
прописа ЕU,
на блоковима
Б1 и Б2.

Помоћна
котларница:

Помоћна
котларница:

Испод ГВЕ
домаћих
прописа на
котловима 2
и 3.

Испод ГВЕ
домаћих
прописа на
котловима 2
и3

Испод ГВЕ
домаћих и
прописа ЕU,
на блоковима
Б1 и Б2.

Испод ГВЕ
домаћих и
прописа ЕU,
на блоковима
Б1 и Б2.

2015.

Изнад ГВЕ, на
блоковима Б1 и Б2.
Помоћна котларница:
Испод ГВЕ за
заједнички димњак
котлова 2 и 3.

Испод ГВЕ на блоку Б1
и изнад ГВЕ на блоку
Б2.
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ТЕНТ Б
2012.
Испод ГВЕ
домаћих и
прописа ЕU, на
блоковима Б1
и Б2.
Помоћна
котларница:

CО

Изнад ГВЕ
домаћих
прописа на
котлу 2, а испод
ГВЕ на котлу 3.

NОX (NО2)

У границама
ГВЕ у односу
на домаће
прописе на
блоковима Б1
и Б2.
Помоћна
котларница:
Изнад ГВЕ
домаћих
прописа на
котловима 2 и 3.

2013.
Испод ГВЕ
домаћих и
прописа ЕU,
на блоковима
Б1 и Б2.
Помоћна
котларница:

2014.

2015.

Испод ГВЕ
домаћих и
прописа ЕU,
на блоковима
Б1 и Б2.
Помоћна
котларница:

Испод ГВЕ на
блоковима Б1 и Б2.

Изнад ГВЕ
домаћих
прописа на
котловима 2
и 3.

Испод ГВЕ
домаћих
прописа на
котловима 2
и 3.

У границама
ГВЕ у односу
на домаће
прописе на
блоковима Б1
и Б2.

У границама
ГВЕ у односу
на домаће
прописе на
блоковима Б1
и Б2.

Помоћна
котларница:

Помоћна
котларница:

Изнад ГВЕ
домаћих
прописа на
котловима 2
и 3.

Изнад ГВЕ
домаћих
прописа на
котловима 2
и 3.

Помоћна котларница:
Испод ГВЕ за
заједнички димњак
котлова 2 и 3.

Испод ГВЕ на блоку Б2
и изнад ГВЕ на блоку
Б1.

Помоћна котларница:
Изнад ГВЕ за
заједнички димњак
котлова 2 и 3.

На графицима 1, 2, 3 и 4 дате су емисије загађујућих материја из ТЕНТ А и Б у току
периода од 2012. до 2015. године. Одређивање емисије SО2, NОX(NО2) и прашкастих
материја је урађено на основу резултата појединачних мерења емисије, односно
емисионог фактора(kg/MWh) и годишње бруто производње ел.енергије блокова(МWh).

120.000
100.000

SO2

80.000
60.000

NOx

40.000
20.000
0

График 1 – Емисија SО2, NО2, и прашкастих материја (t/год) у 2012. години
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График 2 – Емисија SО2, NО2, и прашкастих материја (t/год) у 2013. години
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График 3 – Емисија SО2, NО2, и прашкастих материја (t/год) у 2014. години
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График 4 – Емисија SО2, NО2, и прашкастих материја (t/год) у 2015. години
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Континуално мерење емисије опасних и штетних материја у ваздух
У октобру 2010. године је донета Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих
материја у ваздух („Службени гласник РС”, 71/10 и испр. 6/11) у којој је успостављање
система за континуално мерење орочено до краја 2011. године.
У оквиру пројекта CEMS(Continuous Emmision Measurment System) – Систем за
континуално мерење емисије који је био донација Европске делегације у Београду
је извршено пројектовање, набавка, испорука и уградња опреме, тестирање и QAL2
сертификација система за континуалнo мерење емисије сумпор диоксида (SO2),
азотних оксида(NOx-NO2), угљен моноксида (CO), угљен диоксида (СО2) и прашкастих
материја. Извештаји CEMS су урађени у складу са Директивом за велика ложишта и у
складу са важећом законском регулативом.
Према Закону о заштити ваздуха („Службени гласник РС”, бр 36/09 и 10/13) и према
Правилнику о условима за издавање сагласности оператерима за мерење квалитета
ваздуха и/или емисије из стационарних извора загађивања („Службени гласник РС”, бр.
16/12), ПД ТЕНТ је у законски захтеваном року поднео захтев. Министарство енергетике,
развоја и заштите животне средине је издало Решење о издавању сагласности
за континуално мерење емисије из стационарних извора загађивања бр 353-0101086/2013-08 од 22.11.2013. године, измена од 22.12.2014. године. Дана 22.12.2014.
године је ПД ТЕНТ је примио Решење Министарства пољопривреде и заштите животне
средине бр. 353-01-01086/1/2013-08 од 09.12.2014. Овим Решењем се мења претходно
Решење, тако што су у списку загађујућих материја које се мере, реч азот моноксид
(NO) замењуjе са оксидима азота (NOx) изражени као NO2.
8. УПРАВЉАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИМ ОТПАДОМ
План управљања отпадом у ПД ТЕНТ д.о.о. Обреновац за све четири локације (ТЕНТ А,
ТЕНТ Б, ТЕ Колубара и ТЕ Морава) израђен je током 2011 од стране Института „Кирило
Савић“ Београд. У званичној употреби је од јануара 2012.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 д.о.о.
За врсте отпада које се не могу продати (нарочито опасне) једном годишње се
приступа њиховом збрињавању, такође путем јавног огласа, а све у складу са Законом
о управљању отпадом. Са овлашћеним лицима (која поседује одговарајуће дозволе
надлежних органа у складу са Законом о управљању отпадом) склапа се Уговор о
збрињавању отпада, којим се дефинише начин и динамика одношења отпада са
локација ТЕНТ д.о.о.
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ТЕНТ А
2012. година
У 2012. години су потписани уговори за продају неопасног отпада са фирмама „Центар
за рециклажу” Железник, „Металпром” Ваљево и „ЈугоИмпекс” Ниш. Уговори се односе
на све огранке ПД ТЕНТ, а са ТЕНТ А је у 2012. години продато 3.314,92 t неопасног
отпада.
Што се тиче опасног отпада, у 2012.години потписани су уговори о продаји са следећим
овлашћеним фирмама:
–– „Еко Секунд“ Београд за отпадна мешана уља,
–– „Фармаком“ Шабац за отпадне оловне акумулаторе и
–– „Еко Метал“ Врдник за електронски и електрични отпад.
–– Поред уговора о продаји потписани су и уговори о збрињавању опасног
отпада са следећим овлашћеним фирмама:
–– „Еко Танк Плус“ Београд за муљ и гориво из резервоара и
–– „Езо група“ Београд за отпадни азбест.
На основу ових уговора са локације ТЕНТ А у 2012.години преузето је 128,16 t опасног
отпада. Наведена продаја и збрињавање за ПД ТЕНТ значи ослобађање од огромног
баласта, добијање новог простора за складиштење и велико олакшање за комплетно
управљање отпадом на све четири локације.
2013. година
У 2013. години су потписани уговори за продају неопасног отпада са фирмама „Центар
за рециклажу” Железник, „Металпром” Ваљево, „ЈугоИмпекс” Ниш, „Инос Напредак”
Шабац и „САФ Метал” Бела Црква . Уговори се односе на све огранке ПД ТЕНТ, а са ТЕНТ
А и ЖТ збирно је у 2013. години продато 4.897,14 t неопасног отпада.
Што се тиче опасног отпада, у 2013.години потписани су уговори о продаји са следећим
овлашћеним фирмама:
–– „Еко Секунд“ Београд за отпадна мешана уља,
–– -„Југо Импекс“ Ниш за уљне трансформаторе и
–– „Еко Метал“ Врдник за електронски и електрични отпад и отпадне оловне
акумулаторе.
Поред уговора о продаји потписани су и уговори о збрињавању опасног отпада са
следећим овлашћеним фирмама:
–– „Југо Импекс“ Ниш за отпадне никл-кадмијумске батерије,
–– „Езо група“ Београд за апсорбенте са уљем и мазутом и контаминирану
амбалажу и
–– „МИТЕКО“ Књажевац за отпадне хемикалије
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На основу ових уговора са локације ТЕНТ А у 2013.години преузето је 291,58 t опасног
отпада. Наведена продаја и збрињавање за ПД ТЕНТ значи ослобађање од огромног
баласта, добијање новог простора за складиштење и велико олакшање за комплетно
управљање отпадом на све четири локације.
2014. година
У 2014. години су потписани уговори за продају неопасног отпада са фирмама
„Металпром” Ваљево, „Инос Напредак” Шабац и „ĐOLEX” Шабац. Уговори се односе на
све огранке ПД ТЕНТ, а са ТЕНТ А и ЖТ збирно је у 2014. години продато 1.648,58 t
неопасног отпада.
Што се тиче опасног отпада, у 2014. години потписани су уговори о продаји са следећим
овлашћеним фирмама:
–– „Еко Метал“ Врдник за електронски и електрични отпад и отпадне оловне
акумулаторе.
–– Поред уговора о продаји потписани су и уговори о збрињавању опасног
отпада са следећим овлашћеним фирмама:
–– „КЕМИС“ Ваљево за отпадну амбалажу контаминирану опасним материјама
и хемикалије,
–– „БРЕМ ГРУПА“ Београд за апсорбенте са уљем и мазутом,
–– „ЕЗО ГРУПА“ Београд за муљ од чишћења мазутног постројења и
–– „АСА ЕКО“ Врдник за отпадне салонит плоче.
На основу ових уговора са локације ТЕНТ А у 2014.години преузето је 154,78t опасног
отпада. Наведена продаја и збрињавање за ПД ТЕНТ значи ослобађање од огромног
баласта, добијање новог простора за складиштење и велико олакшање за комплетно
управљање отпадом на све четири локације.
2015. година
У 2015. години су потписани уговори за продају неопасног отпада са фирмама
„Металпром” Ваљево и „Инос Напредак” Шабац. Уговори се односе на све локације
огранка ТЕНТ, а са ТЕНТ А и ЖТ збирно је у 2015. години продато 4.574,6 t неопасног
отпада. Поред уговора о продаји, за неопсан отпад који нема употребну вредност у
2105.години склапани су уговори за збрињавање (минерална вуна, јонска маса, отпадни
шут) са оператерима АСА ЕКО д.о.о. Београд и ЈКП Обреновац. На основу тих уговора у
2015.години са локације ТЕНТ А збринуто је 30.895,96 t неопасног отпада.
Што се тиче опасног отпада, у 2015.години потписани су уговори о продаји са следећим
овлашћеним фирмама:
–– „Еко Метал“ Врдник за отпадне оловне акумулаторе;
–– “Металпром” Ваљево за електронски и електрични отпад;
–– „Оптима Форма“ Крушевац за отпадна уља и
–– „МИТЕКО Кнежевац“ за отпадне уљне трансформаторе.
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Поред уговора о продаји потписани су и уговори о збрињавању опасног отпада са
следећим овлашћеним фирмама:
–– „КЕМИС“ Ваљево за отпадну амбалажу контаминирану опасним материјама,
апсорбенте са уљем и мазутом, раствараче, азбестне плетенице, једињења
живе, живине и флуо-сијалице;
–– „ЕЗО ГРУПА“ Београд, „ЕКО 21“ Добрица и „YUNIRISK“Београд за муљ од
чишћења мазутног постројења и
–– „МИТЕКО Кнежевац“ за отпадне РСВ трансформаторе.
На основу ових уговора са локације ТЕНТ А у 2015.години преузето је 180,318t опасног
отпада. Наведена продаја и збрињавање за огранак ТЕНТ значи ослобађање од
огромног баласта, добијање новог простора за складиштење и велико олакшање за
комплетно управљање отпадом на све четири локације.
ТЕНТ Б
2013. година
У 2013. години су потписани уговори за продају неопасног отпада са фирмама
„Металпром” Ваљево, „Инос Напредак” Ваљево и „ЈугоИмпекс” Ниш. Уговори се односе
на све огранке ПД ТЕНТ, а са ТЕНТ Б је у 2013. години продато 2.410,30 t неопасног
отпада.
Што се тиче опасног отпада, у 2013. години потписани су уговори о продаји са следећим
овлашћеним фирмама:
–– „Еко Секунд“ Београд за отпадна мешана уља.
–– Поред уговора о продаји потписани су и уговори о збрињавању опасног
отпада са следећим овлашћеним оператером:
–– „Езо група“ Београд за отпадни контаминирану амбалажу и отпадни мазут.
На основу ових уговора са локације ТЕНТ Б у 2013.години преузето је 40,76t опасног
отпада. Наведена продаја и збрињавање за ПД ТЕНТ значи ослобађање од огромног
баласта, добијање новог простора за складиштење и велико олакшање за комплетно
управљање отпадом на све четири локације.
Табела 9 – Количина насталог отпада у 2012. и 2013. години

КОЛИЧИНА НАСТАЛОГ ОТПАДА
ТЕНТ А

ТЕНТ Б

2012.

2013.

2012.

2013.

неопасан
отпад

2 203 128,87 t

2 100 858,46 t

1 401 523,44 t

1 818 103,57

опасан отпад

206,48 t

130,16

117,10 t

39,29
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2014. година
У 2014. години су потписани уговори за продају неопасног отпада са фирмама
„Металпром” Ваљево, „Инос Напредак” Шабац и „ĐOLEX” Шабац. Уговори се односе на
све огранке ПД ТЕНТ, а са ТЕНТ Б је у 2014. години продато 333,86 t неопасног отпада.
Што се тиче опасног отпада, у 2014.години потписани су уговори о збрињавању опасног
отпада са следећим овлашћеним оператером:
–– „Езо група” Београд за отпадни муљ од чишћења мазутног постројења,
–– „КЕМИС” Ваљево за отпадну контаминирану амбалажу, раствараче и
хемикалије и
–– „БРЕМ ГРУПА” Београд за отпадни мазут и земљиште контаминирано мазутом.
На основу ових уговора са локације ТЕНТ Б у 2014. години преузето је 56,24t опасног
отпада. Наведена продаја и збрињавање за ПД ТЕНТ значи ослобађање од огромног
баласта, добијање новог простора за складиштење и велико олакшање за комплетно
управљање отпадом на све четири локације.
2015. година
У 2015. години су потписани уговори за продају неопасног отпада са фирмама
„Металпром” Ваљево и „Инос Напредак” Шабац. Уговори се односе на све локације
огранка ТЕНТ, а са ТЕНТ Б збирно је у 2015. години продато 940,74 t неопасног
отпада. Поред уговора о продаји, за неопасан отпад који нема употребну вредност
у 2105.години је склопљен уговори за збрињавање (минерална вуна, јонска маса) са
оператером „YUNIRISK“Београд. На основу тог уговора у 2015.години са локације ТЕНТ
Б збринуто је 127,5 t неопасног отпада.
Што се тиче опасног отпада, у 2015.години потписани су уговори о продаји са следећим
овлашћеним фирмама:
–– „Еко Мета”“ Врдник за отпадне оловне акумулаторе;
–– „Металпром” Ваљево за електронски и електрични отпад 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,
апсорбенте са уљем и мазутом, раствараче, отпадне масти, отпад
контаминиран уљем и мазутом, живине и флуо-сијалице;
–– „ЕЗО ГРУПА” Београд, „ЕКОКАРИКА” Београди „YUNIRISK” Београд за муљ од
чишћења мазутног постројења и
–– „АСА ЕКО” Београд за отпадне азбестне плетенице.
На основу ових уговора са локације ТЕНТ Б у 2015.години преузето је 120,182t опасног
отпада. Наведена продаја и збрињавање за огранак ТЕНТ значи ослобађање од
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огромног баласта, добијање новог простора за складиштење и велико олакшање за
комплетно управљање отпадом на све четири локације.
Могућност коришћења пепела у ниској и високој градњи
Електрофилтарски пепео који у термоелектранама настаје као нус продукат, може се
користити као сировина у производњи грађевинских и других материјала.
Многобројна истраживања су показала да је пепео настао у котловима ПД ТЕНТ погодан
за производњу цемента и других грађевинских материјала. Поред тога пепео се може
користити и за градњу путева. Како је ограничавајући фактор за коришћење пепела у
ове сврхе радиоактивност, обављена су потребна истраживања која су показала да су
радиолошки параметри у дозвољеним границама, уз напомену да се морају вршити
редовна испитивања.
Током 2012 - 2015. године са локације ТЕНТ А није било испоруке пепела са депоније
пепела и шљаке.
Током 2012. године са ТЕНТ Б је на основу уговора испоручиван суви пепео:
- цементарама у земљи количини од 37.789,01t
- цементарама у иностранству (извоз у Хрватску) у количини од 15.894,72t и
- остале сврхе (индустрија грађ.материјала и путоградња) у количини од 274,02t.
Током 2013. године са ТЕНТ Б је на основу уговора испоручиван суви пепео и шљака:
- цементарама у земљи количини од 72.433,23t
- цементарама у иностранству (извоз у Хрватску) у количини од 10.570,94t и
- остале сврхе (индустрија грађ.материјала и путоградња) у количини од 7.137,84t.
Током 2015. године са ТЕНТ Б је на основу уговора испоручиван суви пепео и шљака:
- цементарама у земљи количини од 99.357,07t,
- цементарама у иностранству (извоз у Хрватску) у количини од 6.872,14t и
- остале сврхе (индустрија грађ.материјала и путоградња) у количини од 19.744,26t.
9. УВОЂЕЊЕ НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ СAКУПЉАЊА, ПРИПРЕМЕ, ТРАНСПОРТА И
ОДЛАГАЊА ПЕПЕЛА И ШЉАКЕ - ТРАНСПОРТ И ОДЛАГАЊЕ ГУСТЕ МЕШАВИНЕ
У циљу смањења негативног утицаја депоније пепела и шљаке на квалитет ваздуха и
воде ради се на увођењу нове технологије, маловодног транспорта и одлагања пепела
на ТЕНТ А. До сада је урађен Генерални пројекат са предходном Студијом оправданости
измене технологије сaкупљања, транспорта и одлагања пепела - маловодни транспорт.
У току 2011. године завршен је Идејни пројекат са Студијом оправданости измене
технологије скупљања, транспорта и одлагања пепела. У току је измена пројектне
документације за нову технологију, такозваног маловодног транспорта и одлагања
пепела и шљаке, која укључује и мешање са гипсом из будућег процеса одсумпоравања.
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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.
Ефекти увођења нове технологије се огледају у:
1.Мања количина потребне воде за транспорт пепела и шљаке
2.Побољшању квалитета површинске и подземне воде
•

нема преливних вода

•

нема испутања дренажних вода (врши се рециркулација дренажних вода)

3.Продужава се век коришћења депоније, због могућности испоруке пепела (услов за
примену пепела у индустрији)
4.Уштеда финансијских средстава
•

продајом пепела смањује се годишња накнада за одложен пепео

•

остварењу економске добити, продајом пепела
5.Утицај депоније на квалитет ваздуха ће се смањити на најмању могућу меру

•

смањење величине сувих, незаштићених, површина

•

повећање отпорности површинског слоја пепела – стварање покорице

10. ПРИМЕНА система менаџмента заштитом животне средине према
стандарду ИСО 14001
ПД ТЕНТ је у јулу 2008. године добио сертификат за успостављени систем
менаџмента заштитом животне средине, према стандарду ISO 14001:2004 од стране
сертификационог тела SGS. Ресертификација система ЕМС извршена је 2014. године
од стране сертификационог тела SGS, а рок важења сертификата је продужен до 2017.
године.
Применом овог система врши се стално побољшање, постављањем и праћењем
реализације циљева заштите животне средине, као и сталним преиспитивањем
система, интерним проверама и предузимањем корективних мера, а што потврђују и
резултати екстерних провера од стране SGS.
ПД TE „Никoлa Teслa” je у Приврeднoj кoмoри Србиje у Бeoгрaду у jулу 2012. гoдинe,
дoбилo сeртификaт o успeшнo увeдeнoj мeтoдoлoгиjи чистиje прoизвoдњe у свojим
пoстрojeњимa. Oвo признaњe je уручeнo нa кoнфeрeциjи кojу je oргaнизoвaлa
Приврeднa кoмoрa Србиje и Цeнтaр зa чистиjу прoизвoдњу Teхнoлoшкo-мeтaлуршкoг
фaкултeтa Унивeрзитeтa у Бeoгрaду у сaрaдњи сa Mинистaрствoм живoтнe срeдинe,
рудaрствa и прoстoрнoг плaнирaњa Рeпубликe Србиje, a уз пoдршку Oргaнизaциje
уjeдињeних нaциja зa индустриjски рaзвoj (UNIDO).
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У децембру 2013. године ПД ТЕНТ је за сва четири производна огранка поднело
захтев за добијање Интегрисане дозволе Министарству енергетике, развоја и заштите
животне средине. Решењем Министарства су наложене допуне захтева. Допуне су
делимично достављене, али је остало да се финализују План мера прилагођавања и
обрада хоризонталних БРЕФ докумената, што је у обавези ЕПС за све огранке.
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7.14. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА „СРБИЈАШУМЕ“

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме” водеће је предузеће у управљању
шумама , како у Србији, тако и на подручју града Београда.
У оквиру своје делатности обавља и послове заштите и управљања заштићеним
природним добрима.
ШГ „Београд” је управљач седам заштићених подручја: ПИО „Авала”, ПИО „Космај”, СП
„Миљаковачка шума”, СП „Шума Кошутњак”, СП „Бојчинска шума”,
СП „Липовичка шума-Дуги рт” и ЗС “Гљиве Аде Циганлије”.
У свим заштићеним подручјима се, сваке године, спроводе следећи радови:
•

Свакодневно чување шума као и организовање додатних дежурстава током
празничних дана и током летњих месеци

•

Постављање и пражњење контејнера велике запремине током празничних
дана

•

Сакупљање комуналног отпада

•

Редован 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 реквизити на трим стазама (у подножју Авале, у
Миљаковачкој шуми и Бојчинској шуми)

•

Организују се противпожарна дежурства

•

Редовно се прате појаве биљних болести и штетних инсеката и постављају
ловна стабла

•

Ради се мониторинг заштићених врста флоре и фауне

•

Санитарном сечом су уклоњена сува и болесна стабла

•

Током јесењег и зимског периода се води брига о прехрани дивљачи

•

Уклањају се дивље депоније

•

Одржава се хигијена простора око извора

•

Редовно се контролише вода на три јавне чесме (Космај)
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•

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”.

Поред горе наведених, редовних радова, у току 2014. и 2015. године реализовани су
и неки грађевински радови и то у следећим заштићеним подручјима:
•

СП „Бојчинска шума” – Изграђен је дрвени мостић преко канала за приступ
излетничкој површини и камена ложишта у склопу излетничке површине

•

СП „Липовичка шума-Дуги рт”- Изградња дрвеног моста преко потока

•

ПИО „Космај” – Изградња видиковца код Спомен костурнице и камених
ложишта

•

ПИО „Авала” – Изградња хидрантске мреже, реконструкција трим стазе
(1000m), реконструкција дела пешачке стазе од извора Сакинац до врха Авале
(326 m), изградња камених ложишта

•

СП „Миљаковачка шума” – Изградња трим стазе (1000 m) и фитнес парка

У оквиру излетничких површина на Авали, Кошутњаку, Миљаковачкој шуми и Ади
Циганлији извођени су радови грабуљања, кошења , сакупљања отпадака, чишћења
стаза, прилаза , паркинга и степеништа, дежурства, орезивање и окопавање шибља и
живе ограде, садња и одржавања сезонског цвећа, уништавања корова, одржавања
хигијене јавних тоалета као и изворишта и чесми. Редовно су чишћене риголе и
одржавана рустик опрема. Током зимског периода редовно се чистио снег са стаза
прилаза паркинга и степеништа као и садница четинара и шибља.
У периоду од 2012-2015. године у оквиру радова на гајењу шума извршено је вештачко
обнављање шума на површини 1 171 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 208 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 периоду од 2012-2015. године реализовани су
на површини од 14 336 hа.
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7.15. РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
БОТАНИЧКА БАШТА „ЈЕВРЕМОВАЦ”

Програми управљања заштићеним подручјем Споменик природе Ботаничка башта
„Јевремовац” у периоду од 2012. до 2015. године, донети су на основу члана 54
Закона о заштити природе („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 91/10) и Уредбе о
заштити споменика природе Ботаничка башта «Јевремовац» од 28. јуна 1995. године као
и у складу са средњорочним Планом управљања заштићеним природним добром
Ботаничка башта „Јевремовац» 2011-2020 год.
Током периода од 2012. године до октобра 2014. године у читавом простору Баште
извођени су радови у оквиру пројекта уређења отворених површина Ботаничке баште:
реконструкција и проширење старе хидрантске мреже; реконструкција старих и
изградња нових стаза; замена парковског мобилијара. Такође су у том периоду извођени
и радови по пројекту реконструкције старог стакленика и множаре, који су финансирани
из предприступних фондова ЕУ (ИПА). Све активности у Башти, а нарочито у стакленику
су у овом периоду биле подређене и усаглашене са реконструкцијом, са посебном
пажњом и уз пуно тешкоћа спровођен је евакуациони план и заштита постојећих биљака
које су због обима радова биле угрожене, нарочито у зимском периоду. Кроз пројекат
Реконструкције обезбеђен је и уређен паркинг простор у оквиру Ботаничке баште, који
нажалост не задовољава основне потребе Баште, нарочито по питању места за аутобусе
са органозованим екскурзијама. После дугог низа година 2015. је очишћено склониште
из другог светског рата, али проблем са надолазећом подземном водом није решен, тако
да је склониште и даље неупотребљиво док у лагуму испод управне згаде у овом периоду
није ништа рађено највише из разлога недостатка материјалних средстава. У новембру
2012. године извршени су и радови на реконструкцији великог језера у Јапанском врту
финаснирани од стране Општине Стари Град.
С обзиром да је усвојен План детаљне регулације укупног простора Баште, као
основни урбанистичко-плански документ настављене су активности предвиђене
Планом управљања управе Биолошког факултета и Института за ботанику, у циљу
обезбеђивања свих неопходних предуслова за наставак изградње зграде Биолошког
факултета.
Предузeтe су активности на усавршавању успостављеног система физичко – техничког
обезбеђења, заменом дотрајале опреме, реорганизацијом постојећих камера као и
израдом новог система за видео надзор чиме ће Ботаничка башта „Јевремовац” бити
покривена са око 80%. Током овог периода за потребе Ботаничке баште, набављено је
неколико нових машина док је већим делом сервисирана постојећа опрема и машине
(трактор- рајдер), а извршена је и редовна набавка ХТЗ опреме за запослене.
С обзиром да Ботаничка башта „Јевремовац” представља веома специфично заштићено
природно подручје, активности на одрживом коришћењу природних вредности,
развоју и уређењу простора су сасвим специфичнe јер је то простор у коме се чувају
природне реткости у сасвим новим условима (у другачијем климату у односу на
природна станишта врста, на другачијој подлози, у стакленику итд.). Укупне активности
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и мере на заштити, одржавању, праћењу стања и унапређењу природних и створених
вредности током читавог овог периода реализоване су у сарадњи са акредитованим
институцијама које се баве заштитом биљака, у сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд”
ради основног одржавања отворених површина (редовна сеча трулих грана и стабала
и окопавање и орезивање жбуња). Сви радови су обављани уз сагласност Завода за
заштиту природе Републике Србије. На основу већ оствареног договора и сарадње
са предузећем „Екосан” око редовног фитосанитарног одржавања стаклене баште,
извршена су неопходна третирања инсектицидима и фунгицидима,као и редовне
дератизације и дезинсекције просторија Хербаријума и Управне зграде. У више наврата
је обављена редовна заштита од комараца (замагљивањем са земље), као и заштита
од ситних глодара.
До октобра 2014. године биљни фонд Баште је незнатно обогаћен, пре свега, због
радова, али од отварања, са приоритетом и дан данас Башта је све богатија новим
врстама биљака. Доношењем биљака са теренских настава, куповином, донацијама
и највећим делом разменом са другим баштама у Башту је за овај период унето више
десетина различитих биљних врста за отворени простор и више стотина врста тропских
биљака за стакленик, у највећем броју су различите врсте кактуса добијених разменом.
Одгајан је и већи број садница, већином гинка, храста, дивљег кестена и других врста
из наше Баште како за размену тако и за продају. Такође, у овом периоду сакупљена
су семена и плодови различитих биљних врста са едукативне површине дикотила, и
на тај начин употпуњена збирка семена и плодова, што ће омогућити будућу размену
са ботаничким баштама у окружењу и шире. Настављене су припреме за формирање
Index seminum-a. Редовно је одржавана и обогаћивана едукативна парцела са ретким и
угроженим биљкама Србије, која је својевремено формирана у Ex situ условима Баште.
У Хербаријуму се радило се на техничком сређивању и на стерилизацији материјала
излагањем ниским температурама. Хербарска збирка је обогаћена драгоценим
хербарским материјалима из Србије, Бугарске, Грчке, Албаније, Македоније и Црне
Горе и направљена је богата фотобаза флоре и вегетације ових подручја.
Часопис Botanica Serbica редовно се штампа.
Реализација маркетиншког програма и медијске презентације Ботаничке баште
„Јевремовац” огледа се у томе да је јавност током периода од 2012. до 2015. године
редовно информисана о свим активностима, нарочито о фазама реконструкције
у Ботаничкој башти, као и о активностима Биолошког факултета. Редовно је рађен
„клипинг” који броји око 600 медијских прилога. Снимљено је 150 телевизијских
прилога, остварено је 60 учешћа у различитим радио емисијама, штампано је око 260
чланака или репортажа у бројним дневним и недељним новинама, као и у магазинима
а са стотину електронских записа о башти јавност је била информисана путем бројних
интернет сајтова и портала.
Сајт Ботаничке баште „Јевремовац”, (www.bfbot.bg.ac.rs) је редовно ажуриран.
Део садржаја Ботаничке баште презентован је кроз организоване групне посете
ученика и наставника основних и средњих школа, као и студената, са територије читаве
Србије, бројних група туриста као и заинтересованих грађана, група са посебним
потребама...
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Свеукупно је у овом периоду Башту обишло око 88000 посетилаца, од чега је кроз
организоване групне посете у пратњи стручних водича Баште обилазак имало око
50000 посетилаца. То је свеукупно знатно мањи број посета у односу на претходне
године јер је од половине 2012. године до октобра 2014. године, Башта за појединачне
посетиоце била потпуно затворена. У овом периоду Ботаничка башта је због радова
организовала и реализовала далеко мањи број тематских изложби, манифестација,
уметничких догађаја, промотивних гостовања него до пре 2012. године. Укупно је било
13 догађаја међу којима би истакли: концерт класичне музике у организацији ЕУ Инфо
центра и ЕУ делегације у Србији; изложбу „Јосиф Панчић – наслеђе које не застарева”,
поводом 200 година од рођења Јосифа Панчића; летњу изложбу фотографија из
Аустралије под називом „На зеленом таласу” аутора Ариана Морине; обележавање
Дана Јапанске културе са Хуманитарном организацијом Јапанско друштво као и
Хуманитарну продају биљака за поплављена подручја; обележавање Дана планете
земље на Супернатурал фестивалу на Ади Хуји; обележавање Дана биодиверзитета
са УНДП-ом; Изложбу„Аријаднина нит” уметника УЛУПУДУС-а, затим традиционалну
пролећну изложбу гљива у сарадњи са Миколошким друштвом Србије, међународни
скуп организације IUCN са конференцијом за медије и промоцијом еколошкoг друштва
Ендемит.
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7.16. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ У БЕОГРАДУ У ПЕРИОДУ ОД 2012 - 2015
ГОДИНИ, У РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У периоду од 2012. до 2015. године Завод за заштиту природе Србије реализовао је
бројне активности, у складу са програмским циљевима о повећању броја заштићених
природних добара и шумских површина на територијио града Београда. Изражавајући
континуитет рада на унапређењу квалитета животне средине Београда заштитом
просторних целина очуване природе, реализоване су активности на заштити природе
које подразумевају истраживања, валоризацију подручја и објеката предложених
за заштиту, као и стручни надзор, едукативне и промотивне акције, и бројне друге
активности с циљем заштите природе у престоници.
У циљу повећања површине заштићених подручја у граду у протек лом
четворогодишњем периоду проглашена је 12 заштићених подручја и то у статусу
споменик природе Бојчинска шума, Шуме Кошутњака, Топчидерски парк, Земунски
лесни профил, Лесни профил Капела у Батајници, Обреновачки забран, Бајфордова
шума, Звездарска шума, стабло Кестен на Дорћолу, Липовачка шума- Дуги рт, Храст
у улици Мије Ковачевића и Винова лоза у Земуну, док је за заштићено станиште
проглашено подручје Гљиве Аде Цигандлије.
Поред израде стручно-документационих студија, Завод за заштиту природе Србије у
обављао је и друга теренска истраживања одређених подручја на територији Београда,
ради израде студија и даљег спровођења поступка заштите. Истраживан је Форланд
леве обале Дунава код Београда, и завршена прва фаза пројекта заштите овог подручја.
Урађена је је студија заштите станишта строго заштићене врсте орхидеје – барска
калужђарка (Epipactis palustris) која се налази у Крњачи, у непосредној близини Великог
блата, на територији општине Палилула.
Активности Завода на заштити природе у престоници, које су реализоване уз велику
подршку, и иницијативу Секретаријата за заштиту животне средине града Београда,
праћене су бројним образовним и промотивним акцијама, разноврсним по темама и
програмским садржајима, али једнако усмереним ка развијању свести Београђана о
значају и вредности очувања природе и природних добара Града.
Поред образовних семинара Завода који укључују наставнике биологије и географије
београдских основних школа, реализовани су бројни прогами за ученике основних
и средњих школа о значају природе и биодиверзитету града у сарадњи са Дечјим
културним центром, Амбасадорима заштите животне средине, Младим истраживачима
Београда, а уз подршку Секретаријата. Такође, организован је низ посета школараца
различитог узраста изложбеној поставци Завода „Заштита природе Србије”. Одржана
су и друга тематска предавања и радионице, док су посебан сегмент чиниле образовне
играонице за београдсек предшколце о дивљим врстама у граду као што су„Еко
скакалица”, „Пронађи моје станиште” и „Еко лавиринт и бојанка”. Тематска радионица
о заштићеним подручјима Београда организована је и учесницима студентских еко
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кампова који се одржавају на годишњем нивоу „Упознај и сачувај животну средину
града Београда – Космај” и кампа поводом обележавања Дана Дунава „Велико ратно
оство” и др.
У оквиру промовисања заштите животне средине, као и очувања и унапређења укупног
квалитета градског живљења, обележаван је низ међународно значајних еколошких
датума у сарадњи са школама, невладиним организацијама и другим институцијама.
У оквиру различитих манифестација промовисане су заштићене зелене зоне Града.
Учешћем у различитим манифестацијама које су организоване у Граду у протеклом
четворогодишњем периоду, Завод је представио заштиту природе, значај очувања
биолошке разноврсности, и отшкринуо врата дивље природе где су бројни учесници
имали прилике да сагледају значај њихове природне вредности и богатства. Сајамске
манифестације у Београду (ECO EXPO, ECO-FAIR, Међународни београдски сајам
књига, Беогадски сајам хортикутуре), Београдски фестивал цвећа, Фестивал Organic
Live Fest, Супернатурал фестивл, Међународни фестивал зелене културе „Green Fest”,
традиционални избор за „Најлепши балкон” Дома пензионера „Бежанијска коса”... неки
су од догађаја у Граду на којим је природа била једна од значајних тема. Реализацији
програмских задатака и стратешких опредељења Завода за заштиту природе Србије
за заштиту и очување зелених просторних целина у градском ткиву, непосредно је
допринела подршка Секретаријата за заштиту животне средине града Београда.
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7.17. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА БЕОГРАДА

Туристичка организација Београда је јавна служба Скупштине града Београда која се
бави пословима развоја, очувања, заштите и промоције туристичких вредности на
територији Београда.
Туристичка организација Београда је у 2012, 2013, 2014. и 2015. години, сходно Плану и
програму рада, пружила подршку развоју еколошких амбијенталних целина и зелених
зона, као и великом броју манифестација које се баве темама екологије, одрживог
развоја и заштите животне средине, у циљу подстицања урбане регенерације града и
развоја екотуризма.
Подршка развоју амбијенталних целина реализована је кроз различите развојне
пројекте како би се боље позиционирали културни, привредни и еколошки сегменати
туристичке понуде Београда, и односила се на сарадњу са релевантним институцијама
и привредним субјектима на унапређењу њихових еколошких карактеристика, као и
активну промоцију њихових садржаја у правцу развоја туристичких потенцијала.
Посебан акценат стављен је на активности усмерене ка развоју и промоцију следећих
абијенталних целина:
1. Београдска тврђава и Калемегдански парк
2. Скадарлија
3. Уже градско језгро
4. Планина Авала
5. Ада Циганлија
6. Топчидерско брдо и Топчидерски парк
7. Стари Земун
8. Реке Дунав, Сава и обале
9. Дворски комплекс
10. Храм Светог Саве
У оквиру промотивних и маркетиншких активности, организовани су различити
програми разгледања града, различите шетајуће туре: обиласци ужег центра града,
Београдске тврђаве и Калемегданског парка, старог Земуна и Храма светог Саве.
Реализовани су обиласци отвореним и затвореним аутобусом: до Авале, Дворског
комплекса и друге. Промовисане су зелене зоне, паркови, боравци у природи и
активности повезане са екотуризмом Београда.
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Реке Дунав, Сава и обале
У циљу развоја наутичког туризма, истицани су потенцијали позиције Београда
као града на две интернационалне реке важне за европски наутички туризам и
пропагирана су крстарења Савом и Дунавом туристичким бродовима током летње
туристичке сезоне.
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:
1. Београдски карневал бродова – манифестација која укључује дефиле бродова
и забавне програме као главни део манифестације, али и едукацију на тему заштите
животне средине и коришћења обновљивих извора енергије.
2. Београдски латино маратон – друштвено одговорна манифестација која уз
промоцију акваторија река Саве и Дунава и Ушћа, омогућава и бесплатну школу плеса
за децу и омладину.
Туристичка организација Београда је у циљу обогаћивања садржаја приобаља пружила
подршку организацији културно- забавних манифестација:
Дани Дунава – градска манифестација са бројним културним садржајима
Blue Wеек – међународна манифестција посвећена Дунаву, реализована у сарадњи
са Дунавским центром за компетенцију
Fish Fest – традиционална манифестација са такмичењем у припремању рибљих
специјалитета
Активни одмор на рекама
ТОБ је последњих година континуирано радио на популаризацији активног одмора у
природи, кроз подршку организацији туристичких програма:
Кајак туре око Великог ратног острва (у сарадњи са Удружењем Wild Serbia)
Кајак и кану авантуре на Колубари (у сарадњи са Удружењем Кану авантуре)
Скадарлија
Туристичка организација Београда је током летње сезоне промовисала Скадарлију
као амбијенталну целину, у сарадњи са СО Стари град, ЈКП „Градске пијаце” и другим
градским и комерцијалним институцијама, кроз реализацију културно забавног
програма. Поред иницирања сређивања простора дуж целе улице, учињени су
значајни напори у циљу оживљавања и развоја доњег дела улице кроз пројекат
„Скадарлијски базар”, и подршку пројекту „Филм стреет” и емитовању филмова на
отвореном простору улице, који су имали циљ да скрену пажњу на потенцијале и
очување дела ове амбијенталне целине.
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Авала
У циљу интензивирања развоја еколошких, привредних и туристичких потенцијала
планине Авала и укључивања у редовне програме посета грађана и туриста, Туристичка
организација Београда је у сарадњи са СП „Ласта” реализовала туре обилазака Авале
аутобусом, акцентујући боравак у природи, активни одмор и подизање еколошке
свести. У циљу популаризације ове амбијенталне целине, организоване су и посете
страних новинара Авалском торњу. Опис, садржаји и туристичка понуда Авале
налазе се у промотивним материјалима Туристичке организација Београда који се
дистрибуирају на домаћем и иностраном тржишту.
Кошутњак, Топчидерско брдо и Топчидерски парк
У оквиру пројекта подршке заштите еколошких карактеристика великих зелених
површина Београда, Туристичка организација Београда је подржала одржавање
манифестације Organic Live Fest, који је главна активност Кампање за одрживу енергију
Европе у Београду, током Европское Недеље Одрживе Енергије (ЕУСЕW). Такође, у
Плану је поновно покретање туристичког програма „Под крошњама топчидерског
платана” на простору Точидерског парка.
Ада Циганија
Истакнута као амбијентална целина која својим садржајима обухвата могућности
боравка у природи, бављење бројним спортско-рекреативним активностима, воденим
спортовима, излета на отвореном простору, реализоване су различите иницијативе
развоја и промоције Аде Циганије.
Туристичка организација Београда је кроз своје промотивне канале промовисала
добијање Плаве заставе три године за редом, за квалитет плаже и континуирано истиче
еколошки и спортско-рекреативни потенцијал простора Аде Циганије.
Социјално одговорне кампање и активности Туристичке организација Београда
Туристичка организација Београда активно организује, учествује и подржава пројекте
развоја, очувања и заштите еколошких добара на територији града Београда. У оквиру
тих пројеката, укључују се аспекти који се директно односе на едукацију и промоцију
одрживог развоја и заштите животне средине, међу којима од 2012. године обухватале
активности: прикључење удружења „Нова искра” која се бави темама рециклаже,
популаризацију коришћења соларне енергије компаније „Strawberry Energy” и
едукацију на тему коришћења обновљивих извора енергије, и др.
Туристичка организација Београда је подржала манифестације од значаја за подизање
еколошке свести, међу којима је:
Међународни фестивал зелене културе GREEN FEST
Међународни фестивал зелене културе „Green Fest” је манифестација која се одржава
уз подршку града Београда – Секретаријата за заштиту животне средине, у оквиру које
Туристичка организација Београда сваке године реализовала следеће активности:
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промоција манифестације кроз ПР, објаве на wебсите-у, слање пресс информације
новинарима, постављање плаката манифестације у ТОБ инфо центре и др.
Ecoweek 2012 Београд
Ecoweek је међународна конференција базирана на предавањима реномираних
стручњака на пољу одрживости градова, по први пут одржана у Београду, коју је
Туристичка организација Београда са задовољством подржала у делу гошћења
иностраних ментора и студената. Манифестација је обухватала и одржавање
едукативних радионица у Београду, на теме пројектовања баште за потребе Центра у
Звечанској, Ада Хује, Ада Међице, Ушће шопинг центра и друге.
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Супернатурал фестивал
Фестивал Супернатурал настао је 2007. године са циљем да се обележи светски дан
Планете земље и подигне свест грађана о битним еколошким питањима. У међувремену
фестивал је прерастао у водећи еколошки покрет у земљи, који се бави пројектима из
екологије, културе и едукације.
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животне средине
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8.1. ГРАДСКА ОПШТИНА БАРАЈЕВО

Акција „Очистимо Србију 2012” – „Велико спремање Србије”
У оквиру акције „Очистимо Србију 2012”, у суботу 09. јуна 2012. године, одржана је радна
акција „Велико спремање Србије” на територији Градске општине Барајево.
Локације (7), на којима је спроведено чишћење отпада су:
1. Дворишни део Основне школе „Кнез Сима Марковић” Барајево
2. Дворишни део Основне школе „Павле Поповић” у Вранићу
3. Дворишни део подручног одељења Основне школе „Кнез Сима Марковић” у
Бождаревцу
4. Дворишни део Средње школе Барајево (Светосавска 4а)
5. Светосавска (централна) улица у Барајеву
6. Мађарско брдо (центар Барајева
7. Насеље Гај (простор око стамбеног комплекса).
У акцији су учествовали ученици Oсновне школе „Кнез Сима Марковић” Барајево,
ученици подручног одељења Основне школе „Кнез Сима Марковић” у Бождаревцу,
ученици Основне школе „Павле Поповић” у Вранићу, ученици Средње школе Барајево,
становници Насеља Гај, Барајева, волонтери и запослени у Градској општини Барајево.
У дворишту школе „Кнез Сима Марковић”, вршена је примарна сепарација отпада:
папирни, пластични и електронски отпад. Сакупљено је 3t старог папира. Папир сервис
„Умка” је преузео прикупљену количину старог папира. Добијена новчана средства,
ђачки парламент је утрошио за уређење читаонице и медијатеке, као и оспособљавање
разгласа у школи. Учешће у прикупљању старог папира, дали су Електродистрибуција,
Агробанка, Водовод, Катастар и Центар за социјални рад Барајево.
У дворишту подручног одељења Основне школе „Кнез Сима Марковић” у Бождаревцу,
вршено је прикупљање електричног и електронског отпада, старе хартије и лименки.
Чланови еколошке секције „Кнез Сима Марковић”, сакупили су више од 1000 kg старе
хартије, 40 kg лименки и 40 комада разноврсног електричног и електронског отпада. Било
је ту старих радио апарата, фенова за косу, пегли, усисивача, мобилних телефона, монитора.
У свим школама, учесницама акције, очишћена су школска дворишта, уређени шумски
појасеви, вршено је кресање шибља, грања, кошење траве. У дворишном делу Основне
школе „Павле Поповић” у Вранићу, ангажована је механизација ЈКП „Октобар Барајево”
на црпљењу воде из базена, након чега је извршено сакупљање отпада из истих.
Централну улицу у Барајеву и Мађарско брдо, чистили су становници Барајева и
запослени у општини, док су становници Насеља Гај уређивали простор око стамбеног
комплекса.
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На прикупљању отпада je ангажовано Јавно комунално предузеће „10. Октобар”
Барајево.
Учествовало је 1000 волонтера. Сакупљено је 1400 кеса са отпадом. Отпад прикупљен
механизацијом 25 m3.
Акција „Сат за нашу планету 2012”
Путем Барајевског гласника, грађани су позвани да се прикључe глобалном покрету за
очување планете.
Тог дана, 31. марта, од 20:30 до 21:30, становници општине Барајево, искључили су светла
у домовима, школама, пословним зградама, месним заједницама. Акција „Сат за нашу
планету” је 2007. године, након иницијативе града Сиднеја, постала глобални покрет у
који се прошле године укључило 1.8 милијарди људи у 135 земаља. У нашој земљи се
ова акција одржала четврти пут.
Током 2013. године је обављено истраживање у оквиру пројекта „Сакупљање података о
количини и морфолошком саставу комуналног отпада за Колубарски регион управљања
отпадом”, који је спровео Факултет техничких наука, Универзитета у Новом Саду.
Резултати истраживања:
Tабела 1. Преглед добијених резултата мерења камиона на колској ваги

Дан у недељи

Број мерења

Измерена количина [t]

Понедељак

3

30,0

Уторак

1

8,44

Среда

3

28,28

Четвртак

2

20,48

Петак

3

34,48

Субота

3

20,00

Укупно

14

141,26

Табела 2. Пројекција добијених резултата

Градска општина Барајево
Укупна сакупљена количина отпада (t/год)

7.366

Укупан број становника у граду

27.110*

Број становника обухваћен услугом сакупљања

18.498

Проценат обухваћености организованим сакупљањем

68,2%

Генерисана количина kg/становнику/годишње

398

Генерисана количина kg/становнику/дневно

1.09

Укупно за цео град (t/год)

12.254
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Укупно:

Пластика
28.95
2.05

Пластичне кесе

Тврда пластика

7.85

Фини елементи
243.85

3.30

0.00

Пелене

Кожа

10.45

19.40

Пластични амбалажни
отпад

Текстил

4.15

6.25

Композитни материјали

Алуминијумске
конзерве

10.00

Картон

0.25

9.60

Стакло

Амбалажни и остали

22.40

Папир

Метал

115.45

Остали
биоразградиви отпад

1

Укупно
(kg)

100%

3.22%

1.35%

0.00%

4.29%

0.84%

11.87%

7.96%

1.70%

0.10%

2.56%

4.10%

3.94%

9.19%

47.34%

1.54%

Процентуални
удео

Колективни тип
слановања

3.75

Врста отпада

Барајево

Баштенски отпад

Органски
отпад

Општина:

359.90

92.15

14.20

1.95

7.90

9.55

49.45

17.00

1.95

1.10

4.60

25.85

20.45

28.70

73.70

11.35

(kg)

Укупно

100%

25.60%

3.95%

0.54%

2.20%

2.65%

13.74%

4.72%

0.54%

0.31%

1.28%

7.18%

5.68%

7.97%

20.48%

3.15%

Процентуални
удео

Индивидуални тип
становања

320.50

104.25

9.30

2.65

7.85

7.40

25.80

7.45

0.65

0.75

5.25

4.90

17.90

5.40

78.40

42.55

Укупно
(kg)

100%

32.53%

2.90%

0.83%

2.45%

2.31%

8.05%

2.32%

0.20%

0.23%

1.64%

1.53%

5.59%

1.68%

24.46%

13.28%

Процентуални
удео

Сеоски тип становања

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

Табела 3. Резултати анализе морфолошког састава отпада - Барајево
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ОБУХВАТ ПРИКУПЉАЊА КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Арнајево

276

Број
домаћинства
обухваћених
прикупљањем
отпада
210

Барајево

2.817

2.350

Баћевац

561

480

Бељина

303

230

382
1.278

310
1.085

Гунцати

681

530

Лисовић

353

280

Манић

176

140

Мељак
Рожанци

588
171

490
130

Шиљаковац

237

180

Велики Борак

459

390

Укупан број домаћинства у
насељу

Назив насеља

Бождаревац
Вранић

Врсте отпада

Количине отпада прикупљене у току сезонских
анализа

Средња
годишња
вредност
(t/нед)

Пролећна
анализа (t/нед)

Летња
анализа (t/
нед)

Јесења
анализа

(t/нед)

Зимска
анализа (t/
нeд)

Комунални отпад
из домаћинстава,
предузећа и установа,
осим кабастог отпада

145,0

160,0

138,0

120,0

140,8

Кабасти отпад

15,0

10,0

10,0

6,0

10,2

Отпад са јавних
површина

11,0

12,0

8,0

5,0

9,0

Грађевински шут

3,0

6,0

6,0

3,0

4,5

Врста отпада
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САСТАВ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА
Фракције

Удео (%)

Количина
фракције (t)

Удео (%)

Количина
фракције (t)

Удео (%)

годишња вредност

Количина
фракције (t)

Зимска анализа

Удео (%)

Јесења
анализа

Количина
фракције (t)

Летња
анализа

Удео (%)

Пролећна
анализа
Количина
фракције (t)

Фракције

Средња годишња
вредносt

Анализа фракција у току сезонских анализа

Папир и картон

60,0

34,48

66,0

34,02

57,0

34,97

47.0

33.57

57.5

34,31

Стакло

5,0

2,87

6,0

3,09

6,0

3,68

4,0

2,86

5,2

3,10

Биоразградиви
отпад

25,0

14,37

15,0

7,73

20,0

12,27

10,0

7,14

17,5

10,44

ПЕТ амбалажа

16,0

9,20

20,0

10,31

15,0

9,20

10,0

7,14

15,2

9,07

Други пластични
амбалажни отпад

8,0

4,60

10,0

5,15

8,0

4,91

6,0

4,29

8,0

4,77

Пластичне кесе

2,0

1,15

3,0

1,55

3,0

1,84

2,0

1,43

2,5

1,49

Остала пластика

7,0

4,02

8,0

4,12

8,0

4,91

5,0

3,57

7,0

4,18

8,0

4,60

8,0

4,12

7,0

4,29

6,0

4,29

7,2

4,30

Гума

7,0

4,02

9,0

4,64

8,0

4,91

5,0

3,57

7,2

4,30

Текстил

8,0

4,60

10,0

5,15

7,0

4,29

5,0

3,57

7,5

4,47

28,0

16,09

39,0

20,10

24,0

14,72

40,0

28,57

32,8

19,57

100,00 194,0 100,00 163,0 100,00

140,0

100,00

167,6

100,00

Метал - ферозни
амбалажни
Метал - ферозни
остали
Метал алуминијумске
конзерве
Метал - остали
неферозни метали
(алуминијум, бакар
и др.)
Композитни
материјали
(картон/
восак, картон/
алуминијум)

Фини елементи
Остало
ΣΣ

174,00
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Инсталирање ИСЕГ система у ГО Барајево
Предузеће LIGHT STAR d.o.o., 2013. године инсталирало је тзв. ИСЕГ систем у ГО Барајево.
ИСЕГ систем представља уградњу софтвера у систем грејања који већ постоји. Постојећи
котао, који је користио лож-уље, преправљен је и као такав користи електричну
енергију. Највећа предност овог софтвера је та што рационално користи електричну
енергију. Систем је аутоматски пројектован за коришћење елекричне енергије у ноћним
и јутарним часовима, када је кW електричне енергије знатно јефтинији од дневне
тарифе. Оваквим начином коришћења остварују се велике уштеде, а даје се и допринос
очувању животне средине. Такође, у појединим канцеларијама, постављени су сензори
температуре, који дају сигнал за паљење односно гашење грејања. Све позитивне стране
коришћења ИСЕГ система су представљене кроз принципе енергетске ефикасности,
економске исплативости, смањења емисије штетних гасова, контроле потрошње,
контроле температуре, елиминације могућих злоупотреба.
Изношење смећа (ЈКП „10. Октобар” Барајево)
За сакупљање смећа на целом подручју општине Барајево, постављено је 873 контејнера
запремине 1,1 m³. Према досадашњем искуству, годишње је потребно заменити од 2030% хаварисаних контејнера, чиме би се значајно грађанима побољшали услови за
одлагање смећа, убрзало пражњење контејнера, а самим тим и комунална хигијена била
би боља. Предузеће располаже са четири возила, која раде на овим пословима од којих
су само два возила у исправном стању, а друга два возила захтевају већа инвестициона
улагања како би се оспособила за рад.
Инжењерско геолошко истраживање дивље депоније комуналног отпада у
Гунцатима- 2014
Представници предузећа за геолошка истраживања „Геоалф”, извршили су обилазак
предметне локације, дивље депоније у Гунцатима. Након обиласка и рекогносцирања
терена у зони дивље депоније, изнeшена су запажања и предлози око даљих активности
на истраживању и санацији дивље депоније у Гунцатима.
Депонија је формирана непосредно испод гробља на стрмој косини која се простире
до потока (притока Гунцатске реке) и просторно је подељена на два дела - виши (мањег
простирања) и нижи (већег простирања), између којих се налази саобраћајница.
Мањи површински део се налази непосредно поред и испод гробља и формиран је на
поменутој косини до саобраћајнице, а други већи део депоније, формиран је поред и
испод саобраћајнице на истој косини и простире се до самог потока.
Основну геолошку грађу терена на којем је формирана депонија, чине сарматски
кречњаци и продукти њихове распадине. На неколико отворених профила (изданака),
који су уочени приликом рекогносцирања терена, јасно се виде кречњаци, њихова
распадина и површински земљасти и хумусни покривач. Вероватно је на одређеним
локацијама било и дивље експлоатације камена па је можда и простор где је садашња
депонија некада био мајдан камена, који је касније запуњен комуналним отпадом.
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Да би се решио проблем дивље депоније, прво и основно је да се обезбеди простор од
даљег депоновања отпада (надзор, камере, ограда, казне и др.).
Следећи корак би било детаљно геодетско снимање површине депоније и са
одређивањем дебљине насутог отпада (анализа старијих карата, истражно раскопавање
по телу депоније), утврдити (проценити) укупну количину депонованог отпадног
материјала, којег треба транспортовати до најближе званичне депоније.
Да би се утврдила инжењерско геолошка конструкција терена у зони депоније и степен
загађења земљишта и воде, неопходно је извршити инжењерско - геолошко картирање
терена и истражно бушење са уградњом пиезометарских конструкција. При истражном
бушењу, треба узети узорке тла и воде за хемијска лабораторијска испитивањима, како
би се утврдио степен загађености простора који је био под депонијом, као и простора
који се налази низводно од депоније. Уградњом пијезометара у бушотине, обезбеђује
се узимање узорака воде у дужем временским периоду.
Резултати инжењерско - геолошког истраживања терена (дефинисање инжењерско
геолошке конструкције терена на основу инжењерско геолошког картирања терена
и истражног бушења) и хемијске лабораторијске анализе тла и воде које ће показати
степен загађења тла и воде у зони дивље депоније, биће основни показатељи на који
начин треба извршити ремедијацију, односно санацију простора постојеће дивље
депоније након њеног уклањања.
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.
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 2014. године дао резултате
исправне воде за пиће. Завршен је резервоар „Врелине” у Равном Гају, који се налази у
систему београдског водовода. Снабдевање водом насеља Витковица из резервоара
„Врелине”, становништво овог насеља је добило довољне количине здраве воде, која
се у претходном нивоу није могла обезбедити са локалног изворишта.
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. Од почетка 2005. године, обрачун услуга изношења смећа за стамбене и
викенд објекте, сходно одлуци Управног одбора предузећа ЈКП „10. Октобар” Барајево
и сагласности СО Барајево, врши ЈКП „Инфостан” из Београда, а услуге изношења смећа
из пословних објеката, предузећа и установа, фактурише исто предузеће. До сада
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обухваћен број корисника стамбених, викенд објеката и занатских радњи износи
око 13.832 потпуно ажурираних, а пословног простора – привредних друштава 136
корисника.
За сакупљање смећа на целом подручју општине Барајево постављено је 918 контејнера
запремине 1,1 m³. Према досадашњем искуству, годишње је потребно заменити до 10%
хаварисаних контејнера, чиме би се значајно грађанима побољшали услови за одлагање
смећа, убрзало пражњење контејнера, а самим тим и комунална хигијена била би боља.
У 2014. години, ЈКП „10. Октобар“ Барајево је набавило два половна аутосмећара - пресе,
чиме је повећана техничка опремљеност предузећа, што је утицало на подизање нивоа
комуналне хигијене на територији Градске општине Барајево. Извршена је и набавка
ровокопача и додатка машини за кресање шибља и ниског растиња. Дирекција за
развој и изградњу општине Барајево ЈП обезбедила је 50 нових контејнера и дала на
коришћење ЈКП „10. Октобар” Барајево. Контејнери су распоређени по потреби на
утврђеним локацијама на територији Градске општине Барајево уз договор са Градском
општином Барајево и Дирекцијом за грађевинско земљиште.
ЈКП „10. Октобар” Барајево располаже са пет возила који су ангажовани на изношењу
смећа. Током 2014. године урађен је генерални ремонт мотора на четири возила што је
изискивало значајна финансијска улагања предузећа.
Агенција за заштиту животне средине - Катастар одлагалишта отпада Републике
Србије 2014
У циљу иновирања Катастра дивљих и старих депонија и сметлишта Републике Србије,
Агенцији за заштиту животне средине је достављена комплетна база података, која се
односи на квалитативно - квантитативну анализу отпада дивљих депонија на територији
Градске општине Барајево. Евиденцијом су обухваћене следеће месне заједнице:
Арнајево, Барајево, Баћевац, Бељина, Бождаревац, Велики Борак, Вранић, Гунцати,
Лисовић, Манић, Мeљак, Рожанци и Шиљаковац.
Акција „Сат за нашу планету 2014”
Градска општина Барајево, традиционално је позвала грађане да се прикључе глобалном
покрету за очување планете.
У суботу, 29. марта 2014. год., од 20:30 до 21:30 упућен
је позив грађанима да искључе своја светла у домовима, школама, пословним зградама.
Идентификација дивљих депонија у ГИС систем Градске општине Барајево-2015
У циљу имплементирања дивљих депонија у ГИС систем, извршен је обилазак
дивљих депонија и идентификовање истиx. Током 2015. године уз помоћ GPS уређаја,
лоциране су дивље депоније у: Лисовићу, Бождаревцу, Гунцатима, Барајеву, Баћевцу,
Вранићу, Мељаку, Липовици, Ненадовцу, Шиљаковцу, Великом Борку, Манићу, Бељини,
Рожанцима и Арнајеву.
Након извршеног обиласка дивљих депонија и идентификовања истиx, обављено је
ажирирање прикупљених података са терена.
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Квалитативно-квантитативна анализа података дивљих депонија је приказана табеларно.
Предметне локације дивљих депонија у Вранићу, Мељаку, Липовици, Ненадовцу,
Шиљаковцу, Великом Борку, Манићу, Бељини, Рожанцима, Арнајеву, Лисовићу,
Бождаревцу, Барајеву, Баћевцу и Гунцатима, кроз табеларни приказ, обухватају
следеће податке: назив дивље депоније, координате, локацију, старост депоније, састав
(структуру) депоније, становнике места који гравитирају ка депонији и количину отпада.
Табеле са ажурираним подацима и фото документацијом, за предметне локације дивљих
депонија, унете су у ГИС систем Градске општине Барајево.
СЛАП ИС систем - Идентификација и припрема инфраструктурних пројеката
СЛАП ИС је информациони систем, који представља националну базу података
општинских инфраструктурних пројеката у Србији. Циљ СЛАП информационог система
је да пружи адекватну помоћ локалним самоуправама и регионалним агенцијама
при регистрацији инфраструктурног пројекта локалне самоуправе (општински
инфраструктурни пројекат) или више локалних самоуправа.
У том циљу, припремљен је Програм третмана отпадних вода и канализационог система,
из сектора Одвођење отпадних вода - обављање и развој; Пречишћавање отпадних вода
- обављање и развој. Свеобухватни циљ пројекта јесте заштита и унапређење квалитета
воде у Барајевској реци, као и побољшање санитарних услова и здравствене заштите у
општини Барајево. Очекивани резултати пројекта су представљени кроз предлог фазне
реализације пројекта. Фаза I је обухватила повећање дужине канализационог система
на целокупно насеље Барајево - центар и Равни Гај, чиме би се повећала дужина
канализационе мреже са садашњих 3000 становника на око 6.000 становника; Фаза
II је обухватила изградњу око 2/3 укупног капацитета постројења за пречишћавање
отпадних вода Међуречје; Фаза III је обухватила проширење канализационог система
на остала насеља општине Барајево и изградња постројења за пречишћавање
отпадних вода тих насеља.
Акције еколошке секције у Основној школи „Кнез Сима Марковић” Барајево,
издвојеном одељењу Велики Борак
ENO Tree Planting Day – Дан садње дрвећа у организацији Environment Online –
ENO (Финска)
Environment Online - ENO је глобална виртуелна школа и мрежа за одрживи развој. Од
њеног настанка 2000. године, преко 10 000 школа из 157 земаља, придружило се ENO.
Заједничка идеја свих школа учесница овог пројекта је да позитивно утичу на развој
животне средине и одрживог развоја, подржавањем економског, социјалног и културног
развоја заједнице.
Једна од најпознатијих активности ENO програма је Дан садње стабала, који се
обележава два пута годишње - 22. маја, на Међународни дан биодиверзитета и 21.
септембра, на Међународни дан мира.
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Прва ENO садња стабала, организована је 2004. године.
Од 2013. године, еколошка секција учествује у поменутој акцији. За сада су посађена
10 стабала у школском дворишту. Садњом дрвећа у школском дворишту, деца дају
допринос очувању животне средине и наше планете, заједно са хиљадама школа широм
света. Садња дрвећа симболизује мир и континуитет живота.
У садњи дрвећа је учествовало 30 ученика.
ENO Treelympics – највећа еколошка олимпијада на свету у организацији
Environment Online – ENO (Финска)
Од 2014. године, еколошка секција учествује у ENO Treelympics, олимпијадама за садњу
дрвећа, као једини представник Србије. Циљ ENO програма је да се засади 100 милиона
стабала до 2017. године. На ово су се обавезали у Рио+20 Самиту у јуну 2012. године.
Овај догађај, који је трајао 217 дана, намењен је деци, младима, школама и градовима,
да саде дрвеће заједно. Еколошка олимпијада је почела 20. марта 2015. године (на
Међународни дан шума и Међународни дан за елиминацију расне дискриминације), а
завршила се 24. октобра 2015. године (Дан УН).
Садњом дрвећа, код деце, утиче се на развијање еколошке свести, изграђивање
позитивних ставова, везаних за одрживи развој, подстицање одговорности за природу
и за будућност локалне, али и глобалне заједнице, развијање свести и поштовање
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властитог и туђег културног и биолошког богатства, као и властитог идентитета кроз
припадност култури, уз поштовање принципа разноликости.
У садњи дрвећа је учествовало 18 ученика. Засађено је 9 стабала.
Акција „Помозимо птицама нашег краја”
Ученици еколошке секције, сваке године отварају ресторан са преноћиштем за птице
(праве хранилице и кућице за птице) у циљу помоћи птицама и повећања шанси за
преживљавањем.
За рад „Помозимо птицама нашег краја”, који је реализован као двочас на часовима
изборног предмета „Чувари природе”, учитељица Биљана Поповић, добила је другу
награду у области „Природне науке” на овогодишњем конкурсу за наставнике
„Дигитални час” у школској 2015/2016. години, који реализује Министарство трговине,
туризма и телекомуникација. Налази се у Зборнику радова, који је јавно доступан на
адреси http://www.digitalnaskola.rs.
У акцији је учествовало 18 ученика. Током акције је успостављена сарадња са Друштвом
за заштиту и проучавање птица Србије.
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8.2. ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР

„САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ”
Општина Врачар већ традиционално учествује у акцији „Сат за нашу планету”. Врачарски
допринос глобалној акцији против климатских промена, као знак солидарности са свима
који се залажу за очување животне средине, била је угашена декоративна расвета на
згради општине Врачар, а придружили су се и Храм Светог Саве, Јавно предузеће
„Пословни простор Врачар”, Центар за физичку културу „Врачар”, Народни универзитет
„Божидар Аџија” и Музеј Николе Тесле.
„ВРАЧАР – МОЈ ЗЕЛЕНИ КУТАК”
Сваког априла ГО Врачар позива грађане да се прикључе акцији „Врачар-мој зелени
кутак“, конкуришући за најлепшу зелену површину, цветни балкон или прозор, као и
најлепше уређено школско и предшколско двориште. Циљ ове акције јесте да грађани
озелењавањем и маштовитим цветним аранжманима „врате природу у град”, допринесу
стварању здраве животне средине и лепшег Врачара.
У јуну се завршава ова акција свечаном доделом награда и плакета
„ЕКО ФОТО – ОДНОС ПРЕМА ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ”
Од 2005. године ГО Врачар подржава и помаже изложбу „ЕКО ФОТО- Однос према
животној средини”. Организатор изложбе је удружење „Центар за фото таленте”.
Ова изложба је у категоризацији Фото савеза Србије категорисана као изложба прве
категорије. Сем уметничког карактера, награђене фотографије су и позив да се не
загађује животна средина и промовишу природне вредности.
УРБАНИ ЏЕПОВИ БЕОГРАДА
У сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине и Удружењем пејзажних
архитеката Србије, а на иницијативу станара, општина Врачар је подржала уређење
урбаног џепа – пешачки пролаз унутар блока у Улици Ивана Ђаје и Мутаповој, у делу
ка Мекензијевој улици. На предметној локацији поставлјена је улазно-излазна капија,
светиљке, засађено зеленило и поплочана пешачка стаза. Овај урбани џеп посвећен је
сестрама Михаиловић- пијанисткињи и виолинисткињи.
Такође, у оквиру пројекта Урбани џепови Београда, уређен је и Цветни трг. Постављене
су уметнички дизајниране клупе које подсећају на корен храста и цветна капија, по којој
је и овај трг добио име. Цветни трг је по историјским, културолошким, урбанистичим
и природним карактеристика простор од изузетног значаја и идејно решење поштује
традицију овог простора.
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„ВАШУ ПЛАСТИЧНУ АМБАЛАЖУ НОСИМО НА РЕЦИКЛАЖУ”
Овај пројекат, у организацији удружења „Деца Врачара”, реализован је на Тргу Соје
Јовановић. У њему су учествовала деца из основних школа „Јован Миодраговић” и
„Свети Сава”, са циљем да се знање о екологији стечено у школи практично примени. На
Каленић пијаци, на четири промотивна штанда, ђаци су делили кесе од биоразградивог
материјала и промотивни материјал о важности рециклирања.
„GREEN GAMES”
ГО Врачар је била домаћин на додели награда за најбољу еколошку видео игру „GREEN
GAMES”. Пројекат „Знањем за одрживи развој” и такмичење „Green Games” део су
друштвено одговорног програмирања које реализује удружење „Октопус” у сарадњи
са локалним самоуправама.
РЕЦИПЛЕТ
У Спортском центру Врачар, у Сјеничкој 1, Врачарци су добили јединствену и врло
причљиву играчку за прикупљање пет и металних лименки названу РЕЦИПЛЕТ. Заправо
то је колектор за прикупљање пета и лименки и који је у току 2014. године послужио
као главни мотив за организовање даље такмичења за прикупљање еколишког отпада
по школама на Врачару.
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8.3. ГРАДСКА ОПШТИНА ГРОЦКА

Општина Гроцка је једна од 17 београдских општина са 15 насељених места и заузима
површину од 289,23 km2. Може се похвалити великим природним богатствима,
пространим зеленим површинама и Европском реком Дунав која кроз ову општину
протиче у дужини од 24 km. Налази се на контакту Шумадијског побрђа и Војвођанске
равнице. Ограничена је Дунавом са североистока, долином Завојничке реке, Авалом и
Шумадијском гредом са запада и долином реке Раља са југа. Све ово говори о великом
потенцијалу за развој туризма и уједно о једној еколошки богатој средини. Једна је од
најпогоднијих Београдских општина за одмор и релаксацију.
Према последњем попису општина Гроцка има 7493 хектара укупне површине под
планташким воћњацима, што значи да заузима прво место у целој земљи. У Гроцкој
се највише гаји воће, док је повртарство мање заступљено. Гроцка је општина која
заузима прво место у Србији по производњи кајсије, брескве и трешње, треће место
по производњи јабуке и пето место по производњи крушке.
Стање ваздуха и атмосфере на територији Градске општине Гроцка
Загађеност ваздуха на целој територији општине је на минималном нивоу, осим у делу
дуж ауто-пута и насеља Винча, где највеће изворе загаћења представљају депонија
комуналног отпада и Нуклеарни Институт.
Сакупљање комуналног отпада
Привредно друштво ,,ЕКО Гроцка” брине о чистоћи општине, кроз сакупљање ,
транспорт и одлагање комуналног отпада. Друштво је за кратак период рада, свега
годину дана постојања, а на основу Уговора о Јавно-приватном партнерству који је
градска општина Гроцка (као Јавни партнер) потписала са привредним друштвом
,,Магип” д.о.о. (као Приватним партнером) у трајању од 25 година, поставило одређен
број контејнера на кључним локацијама дуж целе општине. Такође, како је Уговором и
предвиђено, подељено је 5 000 канти домаћинствима које служе за одлагање смећа, а
до краја године очекује се подела још 15 000 канти, за сва домаћинства. Поред тога, у
наредном периоду очекује се и израда еколошких ниша око контејнера, као и простора
предвиђених за складиштење пепела у зимском периоду.
Стање вода, водоводних и канализационих система на територији ГО Гроцка
Сви водоводни системи у општини Гроцка имају редовну и по закону о водама обавезну
контролу од стране Градског завода за јавно здравље, Београд. По тренутном стању
постоје три водоводна система и то Гроцка, Врчин и Болеч, не рачунајући северни део
општине Гроцка, тачније насеља Винчу, Калуђерицу и Лештане, који се водом снабдевају
из Београдског водовода.
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У систему водоснабдевања ГО Гроцка постоје водоводни системи где вода није исправна
за пиће, због хемијске неисправности. На тим системима, одакле се водом снабдевају
насеља Заклопача, Умчари, Пударци, Бегаљица и Мали рај (део насеља Врчин) врши се
дезинфекција воде и на тај начин обезбећује микробиолошка исправност.
У току је изградња регионалног водовода Макиш- Младеновац чијим завршетком би
се обезбедила пијаћа вода и побољшало снабдевање водом за око 100000 становника
ГО Гроцка.
Као последица неизграђених примарних и секундарних канализационих система
и колектора на територији општине ( нарочито у густо насељеним МЗ: Калуђерица,
Лештане, Винча, Болеч, Врчин, Умчари, Бегаљица) изражена је стална опасност од
загађења отворених водотокова, подземних вода, као и индивидуалних и артешких
бунара, што за последицу може имати појаву и развој епидемија разних заразних
болести. Управо је то разлог постојања превелике концентрације амонијака и нитрита
у реци Болечици, која се сматра једном од најзагађенијих речица у земљи, као и у
Калуђерачком потоку. Организовани систем јавне канализације има само насеље Гроцка
и делом Ритопек.
Стање просторног планирања и уређења терена
У претходној години, у заједничкој акцији општине и пријатеља, пројектом ,,Сиђи до
реке” обала Дунава, и то у насељима Винча и Гроцка, је озелењена и обогаћена засадима
сибирског бреста и направљени су паркићи за децу са богатим мобилијаром.
Локални водотокови редовно су контролисани и вршене су санације у хитним
случајевима како би се спречила изливања услед већих падавина.
Очишћени су од високог и ниског растиња, муљног наноса и разног комуналног отпада
Врчинска река, Лозовички поток и Калуђерачки поток. Делимично је урађена санација
Бегаљичког потока, Млакачког потока и на тај начин спречено изливање и плављење
стамбених објеката.
У насељу Шугавац , у Калуђерици, решен је велики еколошки проблем који је озбиљно
угрожавао становнике овог насеља. Три фекална језера су отклоњена и спроведена у
ток канализације.
Оно што је јако битно за нашу општину јесте уређење фекалног система у насељу
Калуђерица. Са изградњом канализационе мреже у овом насељу отпочело се ове године
и рок завршетка радова је три године, након којих ће сва домаћинства овог насеља
имати фекалну канализацију. Самим тим, решиће се велики проблем изливања ,,дивљих”
канализационих система који су грађани сами градили и где се јављао велики проблем
изливања фекалија на улицу. Такође, поред канализационог система, ради се и пројекат
уређења Калуђерачког потока. Радови би отпочели на јесен текуће године, а завршетак
уређења очекује се у 2017 години.
С обзиром да чишћење дивљих депонија представља велики проблем организовано
је низ акција које су имале за циљ уређење насеља и превентивног деловања да се
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спречи стврање нових дивљих депонија, као и акције на уклањању паса луталица у
сарадњи са ЗОО хигијеном.
Планско уређење свих насеља у општини је предуслов за правилну изградњу и развој
општине.
Санација дивљих депонија и превентивно деловање на спречавању стварања
нових,чишћење водотокова, уређење приобаља су само неке акције које доприносе
уређењу животне средине и бољем изгледу ГО Гроцка.
ГО Гроцка опредељена је да у наредном периоду настави са планским радом на уређењу
Општине, на системској заштити животне средине и стога се ради на формирању радне
групе која ће се бавити израдом локалног еколошког акционог програма.
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8. 4. ГРАДСКА ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА

СИСТЕМ ЗАГРЕВАЊА САНИТАРНЕ ПОТРОШНЕ ВОДЕ И ДОГРЕВАЊЕ БАЗЕНСКЕ ВОДЕ,
ПРИМЕНОМ СОЛАРНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ОКВИРУ Ј.П.С.Ц. „ОЛИМП – ЗВЕЗДАРА”.
Пројекат је реализован уз партнерство и финансијску подршку Фонда за заштиту
животне средине Министарства животне средине и просторног планирања. Овај систем
користи соларну енергију за загревање воде помоћу соларних апсорбера. Првенствено
ће се користити за загревање потрошне топле воде која се дистрибуира ка тушевима
у свлачионицама центра. Други вид коришћења овог система је загревање воде у
базенима, што ће омогућити раније отварање базена и касније затварање. Трећи вид
коришћења система је загревање воде за половину тушева на платоу базена. Очекује се
да ће систем допринети значајном смањењу трошкова за утрошену електричну енергију.
ПРОЈЕКАТ “УРБАНИ ЏЕПОВИ” БЕОГРАДА
Током 2012. године, у оквиру пројекта „Урбани џепови Београда”, уређена је зелена
површина на Миријевском венцу бр. 14. Пројекат је реализован у сарадњи са
Секретаријатом за заштиту животне средине и ЈКП„Зеленило Београд”.
Специфични циљеви пројекта „Урбани џепови Београда” били су: унапређење
хигијенских стандарда и еко-социјалних функција јавних зелених површина,
информисање и непосредно ангажовање грађана у заштити и развоју природног
окружења и ангажовање и афирмисање младих професионалаца у области пејзажне
архитектуре
„ЗАШТИТИМО ПЛАНЕТУ ” (школска 2011/12)
Организација „Пријатељи деце општине Звездара” је у сарадњи са позориштем „Пан
театар” и компанијом „Тетрапак”, под покровитељством Министарства животне средине,
рударства и просторног планирања Републике Србије и ГО Звездара, реализовала
пројекат „Заштитимо планету”. Кроз два сегмента пројекта, позоришну представу
„Веселе веце” коју деца гледају и интерактивну радионицу након представе у којој
учествују, деца су имала прилику да се информишу како они сами могу да допринесу
квалитетнијем животу и очувању животне средине и природних ресурса.
„РАСТИ ЗДРАВО – ТО ЈЕ ОНО ПРАВО”
У 2012. години позориште „Пан театар” је имало и премијеру еколошке представе „Расти
здраво – то је оно право”. Ова представа је у 2012. години изведена 72 пута, а урађена је
у сарадњи са компанијом „Тетрапак”. Представа је у оквиру пројекта „Школско млеко”
под покровитељством Министарства за екологију Републике Србије играна у многим
основним школама Града Београда и Републике Србије. Представа је за основце играна
бесплатно, а деци су поред представе дељени пригодни поклони (илустрована књига
„Екологијанка” и школско млеко).
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ПРОГРАМ „ НАУКА ЈЕ ЗАБАВНА ”
У Месној заједници „Липов лад” је одржана бесплатна радионица за средњошколце и
старије основце под називом „Наука је забавна” од 2. до 13. јула 2012. године. Програм
је реализован у организацији Пријатеља деце Звездаре, под покровитељством Градског
секретаријата за спорт и омладину и Градске општине Звездара. Мина Симић и Бранка
Борић, водитељке радионица, на занимљив и креативан начин су провеле младе кроз
свет проналазаштва и науке помажући им да направе Руб Голдбергову машину.
НОВО ЛЕТО У СТАРОЈ ШКОЛИ У МИРИЈЕВУ
У периоду од 14. јула до 1. септембра 2012. године значајну еколошку компоненту имали
су и садржаји у оквиру програма „Ново лето у Старој школи” у Миријеву.
ЕДУКАТИВНА КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА ИЗРАДЕ ЦВЕЋА ОД КРЕП ПАПИРА ЗА
НАСТАВНИКЕ
У Месној заједници „Липов лад” 19. 9. 2012. године одржана је едукативна креативна
радионица израде цвећа од креп папира за наставнике, као припрема за реализацију
програма Дечје недеље. Радионицу је водила Мина Симић, студенткиња мастер
студија примењене уметности. Радионица је оцењена као веома занимљива, корисна
и практично применљива у свакодневном раду са ученицима.

РАДИОНИЦА ИЗРАДЕ НАКИТА ОД ГЛИНЕ
Сусрет који је одржан 3. октобра у оквиру циклуса „Стварајмо заједно” у Библиотеци
„Јефимија” на Коњарнику са Мињом Ђурђевић, волонтерком Канцеларије за младе,
обухватио је прављење различитих комада накита. Правили су га ученици школа:
„Драгојло Дудић”, „Десанка Максимовић”, „Владислав Петковић Дис” и „Стеван Синђелић”.
ЗВЕЗДАРИЈАДА
У оквиру Звездаријаде – фестивала културе младих, реализоване су 2 креативне
радионице – израда накита од рециклажног материјала у Медицинској школи и
Фармацеутско-физиотерапеутској, за укупно 50 полазница, а предавач и водитељ
радионице је била примењена уметница Мина Симић.
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ДЕЧЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ „ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ 2013”од 18. до 25.
априла 2013.
СВЕМИР НА ДЛАНУ: Уз употребу оловаке, бојице и бројног рециклажног папира, деца
су правила соларни систем, телескоп или ракету. Радионицу је водила Мина Симић,
примењени уметник.
МАЛА ШКОЛА АРХИТЕКТУРЕ „ЗВЕЗДАНИ ГРАД”: За дете које доживљава сопствено
окружење на специфичан начин посебно су занимљива „лица” улица и зграда које опажа
на свом путу. На овој радионици упознали смо архитектуру из другог угла и на који
начин је доживљавамо,а том приликом су коришћени разни рециклажни материјали.
Радионицу су водиле: архитекте Милица Апостоловић и Марија Брђовић.
ЕКОЛОШКЕ ТОРБИЦЕ: Представници свих позоришта која су учествовала на Фестивалу,
као и спонзори, медијски пријатељи, волонтерски тим, добили су еколошке торбице са
логотипом и мотом фестивала ПОЗОРИШТЕ ЗВЕЗДАРИШТЕ.
УДРУЖЕЊЕ „НАША ДЕЦА”
Велики број активности еколошког садржаја реализује и удружење „Наша деца”. Уз
подршку ГО Звездара, преко Одељења за друштвене делатности и Канцеларије за
помоћ ОСИ, у 2012. години реализовани су бројни програми међу којима се истичу
радионице: инклузивна радионица „Од хобија до опредељења”; Дизајнерска радионица
„Идеја”; Сликарска радионица „Реч сликана срцем”; Керамичка радионица „Уникат”;
Еколошка радионица „Еко поруке”, Радионица кожне галантерије „Привезак”; Радионица
накита „Будимо још лепши“; Декупаж радионица „Старо за ново”; Радионица за мале
креативце „Почетак”; Радионица за старије суграђане „Треће доба”. Све радионце су
биле бесплатне за кориснике и на радионицама су коришћени искључиво еколошки
материјали. Одржавале су се под стручним надзором квалификованих сарадника –
дефектолога, психолога, сликара, вајара, дизајнера, информатичара и грнчара по
унапред утврђеном плану рада. У раду су активно учествовали и родитељи корисника.
СТАРА ШКОЛА У МИРИЈЕВУ
У оквиру бесплатних летњих програма у организацији Градске општине Звездара у
дворишту „Старе школе” у Миријеву одржани су: представa Пан театра „Мудро прасенце”;
креативна радионица израде предмета од папира намењена деци и родитељима:
програм Сналажљиви у природи, Одреда извиђача НХ „Миодраг Миловановић Луне”,
предавање „Скривена блага природе- лековито биље”– Милица Буха, продајна изложба
рукотворина у оквиру Сајма народних рукотворина, јавни час енглеског језика уз
демонстрацију заборављених игара за децу, предавања о основама фотографисања које
су осмислили Тијана Димић и „Фото Виктор”, предавања како да науче тајне везане за
припрему зимнице, размене искуства и чују савете стручњака као и да уживају у музици
талентованих музичара, оркестара и певача у оквиру програма „Звездарски таленти”.
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ВОЛОНТЕРСКИ СЕРВИС ЗВЕЗДАРЕ - РЕАЛИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛНЕ УСЛУГЕ ‘’МОЈ
БАШТОВАН’’
На иницијативу Тима за волонтерску подршку грађанима Звездаре и Волонтерског
сервиса Звездаре, општина је 19. марта 2013. године потписала Споразум о сарадњи
у 2013. години са УГ „Шумска вила”, уводећи на тај начин бесплатну/волонтерску
услугу „Мој баштован”. Социјална услуга „Мој баштован” је намењена посебно
рањивим и маргинализованим становницима Звездаре старим, немоћним и лицима
са инвалидитетом који живе без породичног старања као и једнородитељским
породицама које имају децу са инвалдитетом, а потребна им је помоћ у основном
одржавању и уређењу њихових дворишта и зелених површина.
Уређења дворишта колективних стамбених објеката – јавних зелених површина
на територији ГО Звездара
Након спроведеног конкурса „Заједно уређујемо : дворишта” одабране су Скупштине
зграда тј. дворишта за реализацију уговора. На конкурс су стигле 74 пријаве од којих је
комисија за реализацију одабрала 41. Одабране локације представљају зелене површине
у отвореним блоковима, предбаштама или двориштима стамбених зграда, а која нису у
систему редовног одржавања јавних површина из система Секретаријата за комунално
стамбене послове. Програм „Заједно уређујемо:дворишта” спроведен је са циљем да
пружи помоћ грађанима да се неуређени зелени простори око зграда уреде, ради
унапређења квалитета животног окружења, самим тим и унапређења социјализације,
стварања економски и еколошки одрживог простора, а уз тежњу да се створи идентитет
места. Нова решења уређења зелених површина требају да створе амбијент који одговара
потребама станара, условима локације и општем побољшњу услова живота у граду.
Уређење јавне зелене површине у оквиру стамбеног блока између улица Војводе
Бране, Игманске, Војводе Богдана и Милорада Шапчанина – дечије игралиште
„Бубамара”
Услуга уређења површина изведена је на основу Идејног пројекта инвестиционог
одржавања јавне зелене површине у оквиру стамбеног блока између улица Војводе
Бране, Игманске, Војводе Богдана и Милорада Шапчанина који је урађен од стране ЈКП
„Зеленило-Београд“. Парк је након завршетка радова преузет на редовно одржавање
јавних површина у оквиру система о којем се стара Секретаријат за комунално стамбене
послове Града Београда.
Акција сузбијања амброзије
У партнерству са Волонтерским сервисом Звездаре 3. јула 2013. је организована акција
сузбијања амброзије на ободним деловима Звездарске шуме. Поред грађана Звездаре,
учешће су узели и волонтери/ке Волонтерског сервиса.
„ Поље по поље – креативно лето у дворишту ”
Програм се састојао од 9 квалитативно различитих радионица из области рукотворина
које су се одржавале сваке суботе током месеца јула и августа 2013. У оквиру радионица
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полазници су имали прилику да науче како да предмете који се свакодневно бацају
претворе у корисне и украсне предмете са естетском вредношћу. Овај циклус
креативних радионица организовало је удружење Пријатељи деце Звездаре, под
покровитељством Секретаријата за спорт и омладину и ГО Звездара.
Звездарски фото сафари
Звездарски фото сафари је пројекат Еколошког удружења грађана „Шумска вила”, који је
подржан на конкурсу ГО Звездара за суфинанирање пројеката удружења грађана у 2013.
години. Пројекат „Звездарски фото сафари” је фокусиран на значај еколошке свести и етике
за живот у заједници као и мапирање и афирмацију/видљивост зелених тачака на Звездари.
Фото документација настала током пројектних активности представљена је на септембарској
фото изложби која је окупила све учеснике, родитеље и заинтересоване грађане.
Нове старе крпице
У оквиру понуде бесплатних програма током зимског распуста 2013/14, Пријатељи
деце Звездаре су под покровитељством ГО Звездара, у периоду од 13. до 17. јануара
2014. године у Месној заједници „Липов лад” - Библиотека „Бранко Миљковић”,
реализовали програм „НОВЕ СТАРЕ КРПИЦЕ”. Радионицу уметичке рециклаже одеће
водила је Мина Симић, примењена уметница, а радознале девојчице и неколико дечака
су од старих фармерица, мајица и чарапа правили сасвим нове креације: торбе, сукње,
шорцеве, рукавице.
Радионице примењених уметности у МЗ „Велики мокри луг”
Циклус од 5 радионица примењене уметности
одржан је од 11. до 19. јануара 2014. године
у Месној заједници “Велики Мокри Луг”.
Водитељи радионице биле су Ана Алемпијевић
и Андреа Антић, које су кроз тимски рад
децу упознавале са основама примењених
уметности (цртање, сликање, моделовање),
уз коришћење дрвених бојица, темпера,
колажа, глинамола, отпадних материјала. Циљ
радионица био је израда заједничке макете
„Град маште”. На радионицама су учествовала
деца узраста од 7 до 13 година из Малог и Великог Мокрог Луга.
Акциони план за заштиту и унапређење животне средине за 2015 годину.
Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 30. децембра 2014. године,
на основу члана 19. Статута Градске општине Звездара („Сл.лист града Београда“
бр.43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13 и 41/13 – исп.) донела Акциони план за заштиту и
унапређење животне средине за 2015 годину и Решење о именовању радне групе
за израду Стратешког плана развоја Градске општине Звездара за период од 2015. до
2020. године. Радна група је усвојила три циља развоја ГО Звездара: Друштвени развој,
Економски развоја, Животна средина, просторно уређење и инфраструктура.
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Конкурс за суфинансирање пројеката/програма удружења грађана у 2014. и
2015. години
Удружење грађана „Еколошка дисциплина” реализовало је у обе године пројекат
„Вратиће се врапци”. Пројектом је обухваћено едуковање суграђана, нарочито деце, о
нестајању врабаца у парковима и баштама као активности на и побољшању услова за
презимљавање и опстанак врабаца у граду, кроз прављење и фарбање кућица за врапце у
СЦ „Олимп“ и Звездарској шуми. Свe кућицe, нaпрaвљeнe су и зaштићeнe пo прeпoрукaмa
oрнитoлoгa, у oквиру рaдних aкциja, кoje су прeдстaвљaлe прву фaзу прojeктa. У другoj
фaзи oдржaвaнe су eдукaтивнe aкциje у OШ „Maриja Бурсaћ” у oквиру кojих су кућицe
укрaшaвaнe oд стрaнe учeникa млaђих рaзрeдa. Сaмa aкциja, aли и прojeкaт у цeлини
oсмишљeни су тaкo дa дoпринeсу зaштити бeoгрaдскoг врaпцa кao врсте кoja нeстaje.
Еколошко удружење грађана „Шумска вила“ у току 2014. године пројекат „Породично
стабло”. Овим пројектом млади брачни парови добијају прилику да се еколошки едукују
и на практичан начин обавежу да развијају своје породично стабло, јер би после чина
заснивања брака, имали задовољство да посаде и једно стабло као знамење развоја
свог породичног стабла.
Конкурс за најволонтерску акцију
У оквиру Конкурса за најволонтерску акцију за школску 2014/2015 ученици Седме
београдске гимназије су сами осмислили и реализовали акцију из области екологије
под називом „Зелено, волим те” којом су гимназијалци уредили део зелене површине
у дворишту Гимназије и на тај начин креативно и корисно провели слободно време.
Предавање „Заштита животне средине”
Представници Канцеларије за младе ГО Звездара организовали су 14. маја 2014. године
предавање „Заштита животне средине”, за Звездарце старости од 15 до 35 година.
Предавањем су обухваћене следеће теме: Заштита животне средине на територији
Србије; Управљање ризиком и путеви транспорта опасних материја на територији
Београда; Управљање отпадом и рециклажа; Београдско водоизвориште и систем рени
бунара; Начини на које цивилно друштво, локално становништво и невладин сектор
могу да допринесу заштити и очувању животне средине.
Трибина „Опасни троугао: амброзија, човек, глобалне климатске промене”
У Дому омладине Београда 22. септембра 2014. одржана је ученичка трибина на којој
су учествовали ученици Фармацеутско-физиотерапеутске школе, чланови Секције за
заштиту животне средине. Трибину су реализовали Природњачки музеј и Фармацеутско
– физиотерапеутска школа. Циљ трибине је да се укаже на: механизме адаптације
амброзије; начине и интензитет ширења, угроженост урбаних, руралних и природних
подручја амброзијом, значај и потребу организованог масовног уништавања амброзије,
популаризацију борбе против амброзије и значај учешћа јавности и медија у акцијама
сузбијања амброзије, проблеме и потребе едукације у циљу сузбијања амброзије,
препознавање амброзије у различитим фенофазама, промене морфолошких карактеристика
амброзије, значај мапирања амброзије на терену, методе и начине сузбијања амброзије,
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правилно предвиђање механичких и хемијских мера сузбијања амброзије, медицински
аспект са саветима заштите здравља људи. На трибини Опасни троугао је објашњено како
човек својим активностима утиче на глобалне климатске промене које производе негативне
ефекте по биосферу. Указано је како су интродуковани таксони (адвентивни, алохтони)
фактори који могу довести до угрожавања аутохтоног биодиверзитета.
Заједничка акција ЈКП „Зеленило Београд” и ГО Звездара поводом Дана планете
Земље
ЈКП „Зеленило Београд“, Градска општина Звездара и „Еко стар пак” заједнички су
обележили Дан планете Земље, 22. април, акцијом чишћења на заштићеном подручју
„Звездарска шума“, која је споменик природе. У акцији „Очистимо Звездарску шуму” је
учествовало 25 основаца виших разреда школа са територије општине Звездара и 25
студената Географског факултета.
Еколошка радионица „Еко скакалица”
У организацији ЈКП „Зеленило Београд” и Завода за заштиту природе Србије, 26. маја 2015.
године је одржана радионица „Еко скакалица” за предшколце у вртићу „Звездани гај”. Тема
радионице је била упознавање деце са дивљим врстама флоре и фауне које живе у Србији.
Хуманитарна акција „Чеп у џеп”
Овом хуманитарном акцијом су обухваћени вртићи, школе и Управа ГО Звездара
са циљем прикупљања новца за лечење Косте Васиљевића. У првом преузимању
прикупљених чепова у новембру 2014. прикупљено је 539 кг чепова, а у другом 847кг
чепова. Акција је настављена и у школској 2015/16, а у оквиру два откупа у првом
полугодишту (октобар и децембар 2015.) прикупљена је сума која покрива трошкове
набавке ортопедског помагала за Јована Абазу, ученика ОШ „Десанка Максимовић”.
На позив Градске општине Звездара и Пријатеља деце Звезаре одазвали су се сви
Звездарци, од најмлађих у вртићима, ученика основних и средњих школа, до запослених
у општинској управи, као и грађана који послом долазе у Општину.
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Хумантарна акција „Заједно за Косту”
Волонтерски сервис Звездаре организовао је Новогодишњи хуманитарни базар 12.
децембра 2014. у просторијама Волонтерског сервиса Звездаре (Булевар краља
Александра 395). Део прихода од продаје уручен је родитељима Косте Васиљевића за
његово лечењу у иностранству. На Базару су били изложени радови од рециклираног
материјала настали на креативним и радно-окупационим радионицама Волонтерског
сервиса и удружењима грађана „МНРО Звездара”, „Наша деца”, ХХО Хлеб живота, Дома
за старије на Вождовцу.
Геодетска школа- Еко школа
Геодетска школа има традицију неговања еколошке дисциплине и културе. Најзначајнија
активност у досадашњем раду Еко – одбора у напорима ученика и професора Геодетске
техничке школе, је учешће на конкурсу Еко – репортери, који обухвата креирање и
израду кућица за птице које су ученици направили са жељом да се очува део живог
света наше околине и сегмент биодиверзитета који је осетљив, а значајан за човека.
Овим активностима ученици су желели да покажу своју опредељеност очувању
животне средине и оних делова који оплемењују живот и рад у граду. Рад је освојио
прву награду на националном такмичењу и представљаће нашу школу и нашу земљу
на међунардоном такмичењу у Копенхагену.
Еко –школе представљају програм који је под покровитељством струковног удружења
Амбасадори животне средине и националног ментора међународног програма ,,Фондације
за едукацију у области животне средине”, уз подршку Центра за промоцију науке Републике
Србије, Министарства здравља и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
Задатак програма је васпитање младе генерације у осетљивим питањима животне
средине и оспособљавање младих за доношење одлука о развоју друштва у будућности,
обука ученика у реализацији еколошких пројеката и процесу вршњачке едукације,
очување здравља ученика и остале популације обухваћене пројектом и истраживање
карактеристика биодиверзитета на територији општине Звездара.
Пројекат „Рециклажна острва”
Удружење „Звездарски еколошки центар” је у октобру 2015. почело са реализацијом
пројекта „Рециклажна острва” који су подржали Министарство пољопривреде и
заштите животне средине, Градска општина Звездара, образовно-васпитне установе
и компаније „Greentech” и „ММ Продукт”. ГО Звездара је својим стручним услугамаконсултацијама, уступањем простора и сала и праћењем тока пројекта подржала и
помогла реализацију овог пројекта. Пројектом су обухваћене три образовно-васпитне
установе на територији ГО Звездара: вртић „Звездани гај”, Основна школа „Десанка
Максимовић” и Геодетска техничка школа. Пројектом су реализоване едукативне и
креативне радионице, прилагођене узрасту деце, из области рециклаже и одрживог
развоја, а и постављени су контејнери у образовно-васпитним установама за одлагање
различите врсте отпада, како би се деца након едукације практично укључила у
сакупљање и селекцију отпада који се може рециклирати.
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Сакупљање отпада у Управи Градске општине Звездара
У складу са Законом о управљању отпадом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10)
одређено је лице одговорно за управљање отпадом у Управи ГО Звездара које води, за
сваку врсту отпада, Дневну евиденцију о кретању отпада, Документ о кретању отпада
и саставља Годишњи извештај о отпаду произвођача отпада.
Током 2012. године, ГО Звездара је, на основу уговора о сарадњи, задрузи „SWIFT”
испручила 155 kg картонске амбалаже и 493 kg папира, а предузећу „Сет рециклажа“
101 kg електронског и електричног отпада.
На основу евиденције, у Управи ГО Звездара је у 2013. години, сакупљено и предато на
сепарацију ЈКП „Градска чистоћа“: папирне и картонске амбалаже 4,679 t и пет амбалаже
0,073 t, а „Set reciklaža“ d.o.o. Beograd: електронског и електричног отпада 0,158 t и
отпадних истрошених тонер касета 0,054 t.
У Управи ГО Звездара је у 2014. години, сакупљено и предато на сепарацију ЈКП „Градска
чистоћа” папирне и картонске амбалаже 4,262 t и пет амбалажа 0,012 t.
Стандардизација
У склопу припрема за ресертификацију менаџмента система квалитета ИСО 9001:2008
стандарда, у даљем тексту МСК, и сертификацију менаџмента система управљања
заштитом животне средине ИСО 14001:2004, у даљем тексту ЕМС, рађена је анализа
циљева ГО Звездара и формирана је Радна групе за пројектовање менаџмента система
заштите животне средине. У циљевима ГО Звездара по захтевима МСК су од почетка
предвиђени и циљеви који се тичу заштите животне средине. Њихово праћење и
анализирање је олакшало рад на имплементацији ЕМС. Радна група је идентификовала
и вредновала аспекте животне средине и дала велики допринос тиму који је успешно
завршио припрему за сертификацију ЕМС.
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8.5. ГРАДСКА ОПШТИНА ЗЕМУН

У циљу популаризације одговорног односа према животној средини, Градска општина
Земун, сваке године обележава значајне датуме у области заштите животне средине,
као што су Дан вода, Дан планете Земље, Дан заштите животне средине и др. Организује
низ манифестација едукативног карактера, али активно учествује и у редовним акцијама
чишћења Великог ратног острва, обале Дунава на Кеју ослобођења, као и зелених
површина земунских насеља.
ГО Земун је организовала велики број предавања и едукативних радионица и
манифестација на низ еколошких тема: загађење ваздуха у затвореном простору - како
га елиминисати помоћу биљака; Светски дан станишта; одговорно власништво над
кућним љубимцима и превенција напада напуштених паса; борба против амброзије;
Светски дан очувања енергије; принципи заштите и историјат заштићеног споменика
природе винова лоза, раритета у региону и Заштићеног природног добра „Велико ратно
острво”, учешће у Међународној манифестацији „Дани Дунава” и др.
Велика пажња се посвећује еколошкој едукацији најмлађих, те се редовно, у сарадњи
са ПУ „Др Сима Милошевић”, организују еко радионице, шаљиви еко квизови и еко
играонице, на којима се, уз помоћ стручних лица, код малишана у вртићима развија
одговоран однос према очувању животне средине.
ГО Земун тежи да сопственим примером да подстицај правилном поступању грађана
и институција према отпаду. Кутије за одлагање старог и истрошеног канцеларијског
папира су распоређене по спаратовима општинске зграде и празне се на дневном
нивоу у жичани контејнер за одлагање старог папира, који је постављен у дворишту
зграде. Кертриџе и електронски отпад прикупља одговорно лице и јавља оператерима
количине, те га они периодично одвозе на даљи поступак – рециклажу.
У оквиру Пројекта СЛАП база података, Канцеларија за локални економски развој
је прикупила податке и документе који су потребни за ажурирање базе и пријавила
следеће инвестиционе пројекте: Уређење канала Ладовача; Главни пројекат фекалне
канализације у делу насеља Батајница (у улицама Пуковника Миленка Павловића, Мајора
Зорана Радосављевића, Мајке Југовића, Максима Бранковића, Јована Бранковића и Саве
Гркинића); Сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода Батајничког система.
„Најлепша цветна алеја Земуна”
Градска општина Земун, сваке године традиционално, у периоду од априла до маја,
организује манифестацију „Најлепша цветна алеја Земуна”. Такмичењем у најлепше
уређеној зеленој поршини, грађани се подстичу да изврше пролећно чишћење, уређење
и улепшавање зелених површина, башти, дворишта, балкона, дворишта предшколских
и школских установа, блоковског зеленила, као и зеленила испред пословног простора.
Победници у свим категоријама учествују на такмичењу „За зеленији Београд” које
организује ЈКП „Зеленило Београд”. Представници ГО Земун на овом такмичењу често
освајају награде у свим конкуренцијама.
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„Новембарски дани еколошког филма”
Овом традиционалном манифестацијом обухваћени су ученици основних школа
Земунске општине. Кроз програм стручних предавања предавача из Завода за заштиту
природе Србије, уз приказивање еколошких филмова, ученици развијају еколошку свест
и стичу знања о важности очувања животне средине. Овим програмом је обухваћено
око 400 ученика основних школа на годишњем нивоу.
„Зелена недеља”
Ова акција је реализована поводом Светског
дана заштите животне средине, у периоду
између Дана Европе, 9. маја и Светског
дана заштите животне средине, 5. јуна
2013. године. Тим поводом је организовано
такмичење у сак упљању амбалаже за
рециклажу (ПЕТ, металне и папирне) у циљу
развоја еколошке свести код школске деце.
Сва средства за реализацију ове акције
обезбедила је Делегације Европске уније
у Београду, а Предузеће за рециклажу
„МОСТ” је обезбедило логистичку подршку – мерење масе прикупљене амбалаже и
транспорт рециклиране амбалаже до свог постројења на даљу прераду. У такмичењу
је учествовало 8 основних школа. Завршна манифестација проглашења победника - 3
одељења која су прикупила највећу количину амбалаже - и доделе плакета и награда
је одржана 5. јуна у фоајеу Градске општине Земун.
„Зелени угао и Зелени троугао”- еколошке пешачке туре на Великом ратном
острву
Ове пешачке туре организоване су током августа 2015. године, у циљу промовисања
одговорног односа према природним вредностима. Велики број заинтересованих
грађана је у пратњи стручног водича имао прилике да се упозна, пешачењем дуж
„стазе здравља”, са занимљивостима везаним за историјат, биљни и животињски свет,
природну вредност Великог ратног острва. У амфитеатру ЈКП „Зеленило Београд”,
малишани, учесници јутарње туре - „Зеленог угла” су правили хербаријум, цртали и
бојили цртеже орла белорепана, лабудова, корморана и других птица Великог ратног
острва. Пешачке туре су биле изузетно медијски пропраћене и грађани су показали
велико интересовање и жељу да се исте понове наредне године.
„Сада знам да рециклирам”
Еколошки пројекат „Сада знам да рециклирам” реализован у току 2015. године у ОШ
„Горња Варош”. Прва фаза пројекта је спроведена кроз креативне радионице за све
ученике ове школе. Деца су осликавала кутије које ће им служити за прикупљање
отпада унутар школе. Особље школе је такође едуковано о правилном поступању
и управљању отпадом, да би се обезбедило да програм рециклаже траје и након
завршетка пројекта. Друга фаза пројекта подразумевала је едукацију деце о важности
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рециклирања и чувања природе. Школи су достављени контејнери жуте и плаве боје
за селективно одвајање папира и пластике и постављени су у школском дворишту, док
су кутије које су малишани дизајнирали постављене у ходнику школе.
Градска општина Земун је током 2015. године започела и два стратешки важна пројекта,
и то:
–– Изградња канализационе мреже у земунском насељу Алтина
–– Изградња кишног колектора „Земун Поље – Дунав”, са укупном дужином од
3.600 метара, пречника тунела од 3,2 метра, на дубини од 10 до 26 метара.
Планирано је да се од пролећа 2016. године у потпуности и трајно реши
проблем одвођења атмосферских вода у Дунав, као и проблем изливања
канализације за насеља Земун Поље, Батајница, дела насеља Алтина и
привредне зоне „Горњи Земун” Такође, значајно ће се побољшати еколошка
и санитарна заштита, а истовремено и обезбедити урбанизација простора и
развој целокупног подручја.
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8.6. ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ

Током 2012, 2013, 2014. и 2015. године реализоване су бројне активности које су
препознате као приоритети приликом анализе стања животне средине на територији
Градске општине Лазаревац.
Неке од најзначајнијих активности које су реализоване у овом периоду су следеће:
Капитална улагања у систем даљинског грејања на подручју градске општине
Лазаревац
На територији градске општине Лазаревац поред постројења „Колубарa Прерада”
у којима се обавља процес сушења угља, лоцираном у Вреоцима и постројења
Термоелекране у Великим Црљенима(производна електричне енергије), узроци који
утичу на квалитет амбијенталног ваздуха су саобраћај и индивидуална ложишта. На
основу добијених резултата о нивоу загађености ваздуха на територији Лазаревца,
односно одређивањем степена загађењости ваздуха у односу на граничне вредности
имисије (ГВИ) утврђено је да су суспендоване честице величине до 10 микрона повећане
током зиме у односу на летњи период из разлога што су зими кућна ложишта знатно
активнија, услед чега резултати мерења нивоа загађујућих материја пореклом од
стациoнарних извора загађивања вадуха у настањеним подручјима (АМЦ- Слободана
Козарева 1) показују прекорачења граничних вредности у ваздуху током грејне сезоне,
посебно што се за огрев користе у највећој мери лигнит мање калоријске вредности.
ЈП „Топлификација” Лазаревац, чија је основна делатност одржавање, развој и
проширење топлификационог система на територији ГО Лазаревац, је током
2012. године на систем даљинског грејања прикључило 700 нових корисника, 124
индивидуална објекта и 23 стамбене зграде, односно обезбеђено је 15.000 m2 новог
грејног простора. У 2012. години је инсталиранo додатних 4.5 километара цеви на
постојећи топлификациони систем, чиме се у значајној мери утиче на квалитет ваздуха
и животну средину у општини Лазаревац.
На основу добијених резултата о нивоу загађености ваздуха на територији градске
општине Лазаревац, односно оцене квалитета ваздуха, током 2013, 2014. и 2015. године
настављено је са изградњом нове и санацијом постојеће топловодне мреже у дужини
од 9767 метара. На систем даљинског грејања прикључено је 109 нових корисника, 95
корисника индивидуалног типа становања и 14 корисника колективног становања.
Изградња нових капацитета за водоснабедање насеља и реконструкција и изградња
нових система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода
На територији ГО Лазаревац дистрибутивна водоводна мрежа је стара, са високим
процентом губитака, што доста отежава рационалну потрошњу воде и доводи до
прекомерне експлоатације природних ресурса. Како би се решио овај проблем
у 2012. години је урађен Програм санације и анализа производње, потрошње и
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губитака воде на водоводном систему „Лазаревац”, на основу којег се приступило
извођењу радова на санацији водоводне мреже. Изградња секундарне мреже за
угрожена насеља и прикључивање што већег броја становништва на постојеће
системе водоснабдевања доприноси повећању доступности квалитетне воде и
очувању природних ресурса.
Током 2012. године ЈПКП „Лазаревац” извршило је изградњу и реконструкцију
водоводних линија у дужини од 7262 метара пречника од Ø 23,41mm до Ø 225mm. Када
је реч о бољем и квалитетнијем водоснабдевању у току 2013. године, ЈПКП „Лазаревац”
изградило је и реконструисало водоводних линија у дужини од 2453 метара. У току
2014. године изграђено је и реконструисано водоводних линија у дужини од 1597
метара. Такође, извршена је санација водоводних линија које су оштећене у поплавама
на изворишту „Пештан” и Ћелијe. Током 2015. године изграђено je и реконструисано
водоводних линија дужине 12.528 метара у градским улицама и у сеоским насељима
Араповац и Ћелије.
Један од приоритета у 2012. години било је адекватно прикупљање, одвођење и
пречишћавање отпадних вода на територији општине Лазаревац, што представља
основни корак у спречавању загађења водних ресурса. Канализациона мрежа у
општини Лазаревац не постоји у свим насељима.
У току 2013, 2014. и 2015. године изграђено је и реконструсанo канализационих
линија(фекална и кишна канализација) у дужини од 8.855 метара.
Уговор са Геолшким заводом Србије о реализацији друге фазе пројекта „Нулти
ниво квалитета земљишта општине Лазаревац са екогеолошког аспекта у
функцији заштите животне средине”
Овај пројекат разматрао јe земњиште, са његовим вишеструким функцијама и
многобројним утицајима на њега, сагледавајући земљиште у контексту заштите животне
средине са екогеолошке тачке гледишта. Досадашња спорадична испитивања хемијског
састава земљишта, јаловине и муља из постројења за пречишћавање отпадних вода,
као и атмосферског талога, указују на контаминацију земљишта. За доношење оцене о
степену загађености земљишта недостају детаљна и систематска испитивања, што је
предметни задатак овог пројекта.
Друга фаза пројекта предвиђа наставак радова концепцијом и методологијама
истраживања козистентним са примењеним у претходној истраживачкој фази, а који
су предвиђени Главним пројектом. Заправо,пројектује се 26 локација узорковања, што
даје укупно 52 узорка (дубине до 10cm и 30-50cm). Добијени резултати концетрација
хемијских елемената анализирају се у односу на важећу домаћу и страну законску
регулативу.
Резултати прве и друге фазе просторно се надовезују у прилог целокупне интерпетације
квалитета земљишта ГО Лазаревац, као компаративни подаци чија ће анализа пружити
закључке и предлоге о стању и утицају на животну средину(јавно здравље,пољоприведу,
шумарство,просторно планирање итд.).
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Aктивности на реализацији пројекта изградње Регионалне депоније комуналног
отпада (неопасног) „Каленић”
Пројекат изградње Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић” има обележје
Међународног пројекта и заједнички је за Колубарски управни округ и делове подручја
Мачванског управног округа и подручја града Београда са 11 градова и општина: Ваљево,
Обреновац, Лазаревац, Уб, Барајево, Владимирци, Мионица, Лајковац, Коцељева,
Осечина и Љиг. Подручје у обухвату регионалног пројекта има 363.360 становника и
просечну количину сакупљеног чврстог комуналног отпада 330 тона/дан.
Закључком са 42. седнице Владе Републике Србије одржане 21. 08. 2014. године пројекат
Регионалне депоније комуналног отпада „Каленић“ је проглашен за пројекат од значаја
за Републику Србију.
ГО Лазаревац је у пројекат изградње регионалног центра за управљање отпадом
„Каленић” укључена од самог почетка. Важан и неопходан корак за наставак реализације
овог пројекта престављало је оснивање Регионалног предузећа Еко Тамнава д.о.о. које
је основано потписивањем међународног споразума. Споразум о оснивању предузећа
(03.04.2012.године) потписали су представници Ваљева, Уба, Лајковца, Љига, Мионице,
Владимираца, Коцељеве, Осечине, Барајева, Обреновца и Лазаревца. Све општине
потписнице овог споразума имају свој удео у вођењу поменутог предузећа.
Заправо оснивање Регионалног предузећа Еко Тамнава д.о.о. Уб омогућило је да
се изврши трансвер земљишта са ЕПС-а на поменуто предузеће које ће за време
трајања пројекта водити комплетно послове из области инвестиција. На основу
претходне сагласности градова и општина, ресорног Министарсва и оператера
-РЕЦ „Еко Тамнава”д.о.о. Уб донет је пројектован План финансирања и утврђена је
динамика припреме техничке документације чиме су се испунили услови за донацију
бесповратних средстава ИПА фонда у износу од око 17 милиона евра за реализацију
читавог пројекта.
Tоком 2013. године реализована је активност (на пројекту) мерења количина и
морфолошког састава комуналног отпада у свих 11 градова(општина) учесника у
пројекту и израђен завршни Извештај(Факултет техничких наука Нови Сад, августа 2013.
године).
У току 2014. године на пројекту су реализоване следеће активности:
•

Израђена Студија изводљивости (EUROPEAID; BIRO GMBH, фебруара 2014.
године);

•

Извршена су детаљна геолошка, геотехничка и хидрогеолшка истраживања
и урађен завршни извештај-Елаборат о резултатима истраживања(„GEOING
GROUP”Београд, марта 2014. године);

•

Израђен Урбанистички пројекат, спроведене прописане процедуре и донето
правоснажно решење о усвајању пројекта, као и спроведене правоснажне
укњижбе промена стања у службеним евиденцијама РГЗ- Катастар
непокретности Уб и Лајковац ( „Архиплан”Аранђеловац, априла 2014. године);
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•

Израђен Идејни пројекат (Институт „Кирило Савић“Београд, јуна 2014.
године);

•

Израђена Студија оправданости (Саобраћајни институт ЦИП, децембра 2014.
године).

•

Током 2015. године реализоване су следеће активности на пројекту Региналне
депоније комуналног( неопасног ) отпада „Каленић”:

•

Прибављени Локацијски услови (према одребама старог Закона о
планирању и изградњи тај документ је био Локацијска дозвола) за изградњу
Регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада на к.п.бр.800 К.О.
Каленић(Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
бр.350-01-00153/2015-14 од 06.03.2015. године;

•

Прибављени Локацијски услови за изградњу линијских инфраструктурних
коридора (приступна саораћајница до локације депоније) на К.П.бр.746 К.О.
Каленић(Општинска управа општине Уб-Одељење за имовинско-правне
послове,урбанизам и стамбено -комуналне послове бр.350-72/15-04 од
05.03.2015. године);

•

Израђена Студија процене утицаја пројекта на животну средину и добијена
позитивна оцена Техничке комисије,(обрађивач Саобраћајни институт ЦИП,
новембра 2015);

•

Израђена додатна специјалистичка Студија -Хидродинамички модел
утицаја подземних вода на тело Регионалне депоније комуналног отпада
„Каленић”,(обрађивач ауторски тим-проф. др. Душан Поломчић, шеф
департмана за хидрогеологију Рударског-геолошког факултета Унивезитета
у Београду , маја 2015. године);

•

Завршни документ Студије прихваћен и одобрен од стране лиценцираног
носиоца техничке контроле;

•

Завршни налаз Хидродинамичке студије:

•

„Пројекат изградње Регионалне депоније комуналног (неопасног) отпада, на
к.п.800 у К.О. Каленић (Општина Уб), према претходно поменутим условима
резултата изведене хидродинамичке анализе, је одржив и даје се препорука
за његову реализацију”.

•

Окончана процедура контроле и прибављена позитивна оцена
Републичке ревизионе комисије при Министарсву грађевинарства и
инфраструктуре којом се прихватају решења Идејног пројекта и Студије
оправданости,новембра 2015. године;

•

Прибављена позититвна оцена и завршни извештај за:
–– Студију оправданости,
–– Хидрограђевински пројекат,
–– Машински пројекат,
–– Пројекат електроинсталација,
–– Архитектонски пројекат,
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–– Пројекат озелењавања и рекултивације,
–– Пројекат нискоградње,
–– Технолошки пројекат,
–– Пројекат рекнстукције.
•

Својинско -правни односи на парцелама локације:

У свему су спроведене и правоснажно окончане процедуре:
–– проглашење јавног интереса, експропријација, парцелација и препарцелација,
формирање грађевинских парцела, извршена је промена намене земљишта
из пољопривредног и шумског у грађевинско, извршен пренос права
коришћења са укњижбом права без терета и ограничења на целини простора
локације депоније у листу непокретности бр.353 К.О.Каленић у корист
општине Уб.
Градска општина Лазаревац је у завршној фази доношења Плана детаљне регулације
и прибављања локацијске дозволе за изградњу објеката и постројења Центра за
сепарацију и рециклажу комуналног отпада са трансвер станицом.
Учешће и подршка градске општине Лазаревац у акцији „Очистимо Србију”
Под покровитељством Министарсва животне средине, рударсва и просторног
планирања 9. јуна 2012. године спроведена волонтерска акција „Очистимо Србију” под
називом „Велико спремање Србије”. На више локација на територији градске општине
Лазаревац, организовано је чишћење зелених површина и депонија комуналног отпада.
Учешће је узело 460 волонтера, који су прикупили 930 кеса смећа и 120m3 комуналног
отпада. Током акције чишћене су депоније у Великим Црљенима, Степојевцу, Вреоцима,
на Ибарској магистрали, као и зелене површине у близини основних школа у Лазаревцу,
Степојевцу, Јунковцу и Дудовици.
Поред ових дивљих депонија, грађани су чистили и локације у Шушњару и Дудовици, као
и зелене површине код железничке станице у Вреоцима. Ђаци основне школе „Војислав
Вока Савић” уређивали су простор око своје школе, Гимназије и Техничке школе и при
том сакупили око 50 врећа смећа. Ове године приоритет су имале дивље депоније и
запуштени простори које су грађани претходно пријављивали на сајту Министарсва
животне средине, рударства и просторног планирања. Подршку овогодишњој акцији
је у координацији са Сектором за заштиту животне РБ „Колубара”, пружило ПД
РБ“Колубара“, које је уступило механизацију за чишћење дивље депоније у Степојевцу.
Учешће у овој акцији на територији наше општине узело је и јавно предузеће „Путеви
Србије” чије су машине чистиле једну од већих дивљих депонија на Ибарској магистрали.
Чланови удружења „Наше огњиште” и штићеници духовне заједнице „Земља живих” из
Брајковца, учестовали су у чишћењу простора дуж Ибарске магистрале код Лазаревца
и на тај начин се придружили пројекту „Спремања Ибарске магистрале”. Овај пројекат
спроведен је као саставни део акције „Очистимо Србију” са циљем да се уклони отпад
дуж Ибарске магистрале која пролази кроз неколико београдских општина. Поменути
пројекат спроводило је удружење Санитарно еколошко друштво „САН ЕКО” из Београда,
а градска општина Лазаревац се прикључила организацијом чишћења једног дела
магистрале, и то на улазу у Лазаревац.
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У оквиру акције комуналног уређења града ЈПКП „Лазаревац је током 2015.године
очистило 20 дивљих депонија и уклонилo око 610 m3 смећа.
Изградња Градског парка
На територији општине Лазаревац у току су радови на изградњи Градског парка,
површине око 75 000m2. Oвај парк је како по површини,тако и по садржају први прави
парк у Лазаревцу. Смештен је у централном делу града, између реке Лукавице, реке
Шушњарице и улице Бранка Радичевића, јужно од садашњег центра града, са отвореним
визурама са околних узвишења. На овој парковској површини предвиђена је изградња
спорских терена (кошаркашких, одбојкашких, рукометни, фудбалски и тениски), као и
опремање парка парковским мобилијаром (дечје игралиште са справама, гарнитуре за
седење клупе и сл.). Парк је повезан многобројним стазама, што колским, што пешачким.
Такође, предвиђена је допуна дендролошким садним материјалом, односно формирање
заштитног слоја зеленила.
Реализација пројекта„In2wood”-производња биомасе на рекултивисаним
површинама Рударског басена„Колубара”
Пројекат омогућава сарадњу са Немачким партнерима у оквиру истраживачког пројекта
постављања огледа пошумљавањем брзорастућим дрвенастим врстама. Овај оглед ће
проширити истраживања подизања плантажа за производњу биомасе за енергију који
је већ започет у оквиру површина расадника Барошевац, а који је подржан у оквиру
пројекта Минстарсва науке и технолошког развоја Републике Србије.
У Лазаревцу је 20. априла 2012. године , у Дирекцији ПД РБ „Колубара” одржан округли
сто на тему „Могућности производње биомасе на површинским коповима лигнита”.
На скупу је истакнуто да овакви пројекти представљају пример отворености ПД РБ
„Колубара” ка новим изазовима и новим технологијама у циљу смањења негативних
утицаја на животну средину, као и пример прилагођавања рударства савременим
токовима у овој области. Поред тога, наглашено је да замена одређене количине угља
биомасом као горивом у српским термоелектранама, треба да буде државни пројекат,
јер би се на тај начин и уз повећање енергетске ефикасности, емисија SO2 смањила за
15 до 20 процената.
Уз представнике институција из Немачке и Аустрије, које су укључене у пројекат
„In2wood”, скупу у Лазаревцу су пристовали и представници мисија Организација за
европску безбедност и сарадњу (ОСЦЕ) и Уједињених нација за развој (УНДП) у Србији,
као и представници Министарсва животне средине, рударства и просторног планирања,
инфраструктуре и енергетике, пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
Србије, Института за шумарство, Института Винча, Шумарског и Пољопривредног
факултета ,Секретаријата за животну средину града Београда и друге бројне званице.
Уз претходно засађених око 1.600 садница брзорастуће шуме, на огледној парцели у
Јунковцу 20. априла 2012. године је у оквиру пројекта „In2wood”, почело формирање
новог енергетског засада са 5000 контејнерских садница аустријске компаније „Lieco und
Liechtenstein Energie“, исте врсте које су посађене на простору око некадашњег рудника
„Hugo” у близини Гелзенкирхена у Немачкој. Завршетком пројекта ће се међусобном
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разменом стечених искустава добити резултати који ће показати које брзорастуће врсте
и под којим условима примене могу дати највеће приносе уколико се покрене масовна
продукција на рекултивисаним површинама.
Реализација пројекта „Пчеларски центар- Качерски мед”
На свечаности коју је организовала Стална конференција градова и општина (СКГО),
29.01.2014. године, потписан је Уговор са делегациојм Европске уније о донацији
средстава за реализацију пројекта „Пчеларски центар - Качерски мед”. Средства за
реализацију овог пројекта добијена су у оквиру Exchange 4 програма који финансира
Европска унија преко Сталне конференције градова и општина (СКГО). Партнери на
овом пројекту су Зељорадничка задруга „Качерски мед”, општина Лајковац и општина
Љиг. Реализацијом овог пројекта подићи ће се капацитети за производњу , паковање
и пласман производа са заштићеним географским пореклом „Качерски мед”.
Поводом почетка реализације пројекта „Пчеларски центар- Качерски мед”, 27.02.2014.
године у Лазаревцу је одржана конференција за медије на којој су говорили
представници општина Лазаревац, Лајковац и Љиг, као и представници Пројектног тима
и Зељорадничке задруге „Качерски мед”.
Конференцији су присуствовали и представници Управе градске општине Лазаревац и
председници удружења пчелара из читавог региона кoји је обухваћен овим пројектом.
Пројекат „Пчеларски центар” започео је са реализацијом 03.02.2014. године. Сви
учесници конференције истакли су значај овог пројекта за све општине које су укључене
у пројекат, али и општине које се налазе у целом региону на којем је заштићено
географско порекло „Качерски мед”. Они су изразили жељу да се пројекат успешно
спроведе и да се испуне сви предиђени циљеви. Такође менаџер пројекта је истакао
да се опремањем објеката Земљорадничке задруге „Качерски мед” специјализованом
опремом за прихват, манипулацију и паковање меда, едукацијом пчелара из области
заштите географског порекла и технологије пчеларсва, али и брендирањем прозвода
„Качерски мед” стварају услови да се „Качерски мед“позиционира на домаћем и страном
тржишту, као и у свести потрошача. У оквиру пројекта „Пчеларски центар- Качерски
мед” у Лазаревцу, Лајковцу и Љигу од 24.04-27.04.2014. године одржане су обуке за
пчеларе на тему „Заштићено географско порекло Качерски мед”. Тродевним програмом
обухваћене су теме које су биле изузетно корисне за све пчеларе који би се укључили у
производњу „Качерског меда”. Предавањима у Лазаревцу су присуствовали пчелари из
Лазаревца, Аранђеловца и Тополе. Предавања су такође одржана у општинама Лајковац
и Љиг.
Поделом сертификата и кошница најуспешнијим полазницима, 04.08.2014.године је
у Лазаревцу завршена школа пчеларства за почетнике, организована кроз пројекат
„Пчеларски центар-Качерски мед”. Школа пчеларства за почетнике је обухватала
теоретску и практичну наставу у пчелињацима у општинама Лазаревац, Лајковац и Љиг.
Укупан број полазника био је 41, а најредовнијих 30 су добили сертификат о похађању
школе и једну кошницу за пострек даљем раду. У Београду је 28.02-01.03.2015. године у
организацији Савеза пчеларских организација Србије организован 7. Државни пчеларски
сајам. У хали 2 Београдског Сајма , учешће на овом сајму узела је и Градска општина
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Лазаревац која је представила пројекат „Пчеларски цетар- Качерски мед”. У сарадњи
са Земљорадничком задругом „Качерски мед” посетиоцима овог сајма представљени
су досадашњи резултати пројекта. Током два дана сајма широј јавности је представљен
„Качерски мед“, производ са заштићеним географским пореклом.
Акција „Сат за нашу планету 2015”
У организацији Канцеларије за младе и Савета за младе градске општине Лазаревац,
28 марта, у периоду од 20.30 до 21.30 часова, била је искључена улична расвета у
централним градским улицама , чиме су се грађани прикључили светској кампањи „Сат
за нашу планету”.
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8.7. ГРАДСКА ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ

Територија општине Младеновац налази се 50-ак километара јужно од Београда, у
северном делу ниске Шумадије, на надморској висини од 113 до 518 метара. Обухвата
већи део слива речице Велики Луг, леве притоке Кубршнице, са периферним подручјем
Космаја на западу. Општина Младеновац заузима површину од 338km², и окружена
је територијама општина Сопот, Гроцка, Смедерево, Смедеревска Паланка, Топола и
Аранђеловац. Подручје општине има карактеристике умерено - континенталне климе,
са просечном годишњом температуром од 11,4˚С и са просеком падавина од 649 mm/
m². По последњем попису становништва и домаћинстава из 2011. године, општина броји
53.050 становника(градски део 23.314 становника и сеоска 22 насељена места 29.736
становника). Кроз територију општине пролази аутопут Београд-Ниш, од кога се у Малом
Пожаревцу одваја магистрални пут за Младеновац. У Младеновцу се од магистралног
пута за Крагујевац одвајају регионални путеви за Смeдерево и Смедеревску Паланку,
тако да је општина одлично повезана са околним градовима. Град има везу и са
Београдом и то аутопутeм (54 km) и преко Раље и Авале (56 km). Близина Београда
општини Младеновац пружа велике географске предности у односу на друге градове.
Oпштина је организовала и финансирала разне пројекте, програме и акције који су
непосредно или посредно везани за заштиту и унапређење животне средине.
–– Програм изношења отпада из сеоских основних школа;
–– Програм изношења кабастог отпада сваке прве суботе у месецу;
–– Програм чишћења дивљих депонија;
–– Програм анализе изворске воде са јавних чесама у граду и приградским
насељима. У оквиру овог Програма у периоду 2012-2015. године извршено
је осам контрола квалитета изворске воде за пиће са 11 јавних чесама
(Станојевац, Војводинац, Црквенац, Тасина чесма, Матина чесма, јавна
чесма Рајковац, Ковачевчић, Селиште, Стрелар, јавна чесма Шепшин и јавна
чесма Црквине), а резултати су објављивани на званичном сајту општине
Младеновац, као и на огласним таблама општинске Управе, у циљу упознавања
јавности са квалитетом изворске воде за пиће, а све у сврху очувања здравља
грађана. Анализе је радио Градски завод за јавно здравље, односно њихова
лабораторија за хуману екологију и екотоксикологију.
Што се тиче озелењавања јавних површина током 2012. године општина Младеновац је
постала богатија за око 170 нових садница лишћара и четинара. Засађене су саднице
јасена, јавора, бреста, смрче и тује. Садњу је извршио Покрет горана Младеновац,
чији је пројекат финансирао Секретаријат за заштиту животне средине, у сарадњи
са Туристичком организацијом, основним и средњим школама и уз подршку ЈКП
„Младеновац”. Нове саднице су посађене на локацији спомен чесме Црквенац, у школским
двориштима три градске основне и две средње школе, Дому за стара лица, а засађен је и
дрворед према Селтерс бањи. Такође је извршено и попуњавање недостајућих садница
у већ постојећим градским дрворедима. Највеће и најважније инвестиционо улагање

398
zastita zivotne sredine prelom.indd 398

26.10.2016 10:32:22

8. Активности градских општина на пољу очувања животне средине

у одржавање јавних зелених површина спроведено је 2013. године када је извршена
комплетна реконструкција градског парка. Реконструисане су све зелене површине тако
што је постављено 1500 m2 тепих травњака, аутоматски заливни систем, 58 нових садница,
250 комада украсног шибља, 200 садница ружа, као и пратећа вртна архитектонска
опрема (клупе, канделабри и корпе за смеће). Током 2014. године углавном је вршено
попуњавање недостајућих садница у дрворедима (око 50 садница), док су у 2015. години
уређени скверови у улици Александра Карађорђевића и код Дома здравља тако што је
посађено 300 ружа и 250 садница мешовитог украсног шибља. Иначе, сваке године на
територији општине Младеновац посади се око 3000 садница сезонског цвећа.
Град Београд и Секретаријат за заштиту животне средине одлучили су да финансијски
помогну у оплемењивању јавног простора пројектом који се зове „Урбани џепови”.
Овај пројекат подразумева оживљавање мањих градских зелених површина, попут
ћошкова, тргића, дворишта зграда и малих паркова. Тако су реализована два урбана
џепа на територији општине Младеновац, и то на локацијама ул. Јанка Катића бр. 7 и ул.
Кнеза Лазара бр. 18-22. Ови пројекти базирани су на грађанској иницијативи скупштина
станара, које учествују у реализацији и очувању ових оплемењених простора, а
реализовани су током 2012. и 2013.године.
Што се тиче управљања отпадом, поред ПЕТ амбалаже која се организовано сакупља од
2005. године, ЈКП „Младеновац” од 2011. године сакупља картон и папир, који се балира и
предаје на рециклажу. У периоду од 2012-2015. године набављено је 80 нових контејнера
за ПЕТ амбалажу, 5 великих контејнера за картон и папир и 10 контејнера за кабасти
отпад. За квалитетније одржавање чистоће на јавним површинама ЈКП „Младеновац” је
набавило специјално возило за изношење смећа запремине 8 m³. Такође је постављено
14 подземних контејнера у сарадњи са јавним предузећем ДИП „Младеновац”.
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Током априла месеца сваке године организује се акција „Очистимо општину
Младеновац”. Задатак акције је чишћење смећа око путног појаса једног дела локалних и
некатегорисаних путева у општини.. Носиоци акције су месне заједнице чији волонтери
сакупљају смеће, које се утоварује у камионе ЈКП „Младеновац” и одвози на Градску
депонију. Уз добру сарадњу месних заједница, ЈКП „Младеновац”, ДИП „Младеновац”,
које обезбеђује финансијска средства и комуналне инспекције која контролише радове
на терену, резултати акција били су одлични. Иначе, ова акција је имала за циљ да се
подигне свест сваког појединца о неопходности живота у чистој и здравој средини.
У оквиру акције „Очистимо Србију” Министарство животне средине, рударства и
просторног планирања Владе Републике Србије организовало је велику радну акцију
чишћења отпада „Велико спремање Србије”, 9. јуна 2012. године поводом Дана заштите
животне средине. Учешће о овој акцији узело је око 1.800 волонтера који су чистили на
116 локацијa. Овом приликом очишћено је приобаље Марковачког језера, уклоњено је
шест највећих дивљих депонија на територији општине, уређене су многе градске
зелене површине (несеље 25. мај), и очишћена сва школска дворишта и њихова
околина. Механизацијом је прикупљено 620 кубних метара отпада са депонија, а
ручно је напуњено 3130 кеса разног отпада. У периоду од 2013-2015. године, сваког
5. јуна је обележаван Дан заштите животне средине, тако што је вршено чишћење и
умивање свих делова града, као и уклањање највећих депонија, уз учешће великог
броја грађана. Може се рећи да су резултати ових акција били изнад свих очекивања.
Радује масован одзив грађана, а посебно деце школског узраста, што говори о подизању
еколошке свести и бриге за чистоћу свог града, као и читаве општине.
Поводом манифестације „Европска недеља мобилности-Дан без аутомобила” која се
одржава од 16.09-22.09, а која је у периоду од 2012. до 2015.године одржавана под
слоганима „У правом смеру”, „Чист ваздух-то је твој избор”, „Наше улице, наш избор” и
„Изабери, промени, комбинуј”, општина Младеновац је сваке године узимала учешће,
тако што су организоване приредбе у Основној школи „Момчило Живојиновић” и
маскенбали у Предшколској установи „Јелица Обрадовић”, а такође је и затварана за
саобраћај улица Крaља Петра I на којој су ученици нижих разреда основних школа
цртали еколошке мотиве. Циљ ових акција је био да се наши најмлађи суграђани
упознају са еколошким видовима саобраћаја, који доприносе квалитетнијем и
здравијем начину живота.
Традиционално, сваке године, у Младеновцу се одржава глобална акција „Сат за нашу
планету”. На један сат искључује се јавна расвета широм града, а светла се такође
искључују и у јавним предузећима, школама и домовима наших суграђана. На овај
начин послали смо снажну поруку да је могуће нешто предузети по питању ублажавања
последица климатских промена и да је могуће променити своје свекодневне навике
за добробит планете и свих нас који на њој живимо.
Током 2013. и 2014. године урађен је Регистар привредних субјеката на територији
градске општине Младеновац, тако што је извршена евиденција привредних субјеката
који имају утицај на животну средину (аерозагађење, загађење вода, отпад који се
генерише у процесима производње или пружања услуга, бука, загађење земљишта,
утицај на здравствено стање радника. Такође су евидентирани и мањи привредни
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субјекти који, концентрисани на одређеној територији, кумулативно могу имати утицај
на животну средину, као и медицинске установе, угоститељски објекти у којима се
припрема храна, аутомеханичарске радње и аутоперионице. У циљу прикупљања
података о евидентираним привредним субјектима спроведена је анкета. У истом
периоду израђен је и Регистар дивљих депонија. Извршено је евидентирање дивљих
депонија у свим градским и сеоским месним заједницама на територији општине. На
овај начин евидентирано је 89 дивљих депонија, тако што је за сваку попуњен формулар
о геометрији депоније, количини отпада, приступу депонији, удаљености од насеља...
Сваки формулар прати одговарајућа фото документација. Дивље депоније се уклањају
према Програму за уклањање дивљих депонија, а у складу са финансијском ситуацијом.
Када је реч о едукацији најмлађих 2013. године је организован „Зелени квиз-зелена
слагалица”, на коме су учешће узели ученици петог разреда свих основних школа са
територије општине. Такође, у истом периоду су у основним школама приказовани
еколошки филмови. Током 2014. године спроведен је конкурс „Најлепша еко
фотографија” за ученике средњих школа. Све ове акције протекле су у одличној
организацији, а најбољима су додељене пригодне награде. Циљ ових акција било је
приближавање екологије и заштите животне средине најмлађима, јер они представљају
нашу будућност.
Оно што је битно нагласити је да је урађен Програм планираних активности у области
заштите животне средине за 2016. годину.
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8.8. ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД

Отворени Паркови пријатељства ОШ „Марко Орешковић” и Амбасаде Израела,
ОШ „Младост” и Амбасаде Данске и ОШ „Бранко Радичевић” и Амбасаде
Аргентине
Пројекат „Паркови пријатељства” реализује се уз подршку Секретаријата за заштиту
животне средине, градске општине Нови Београд, а спроводи га Удружења грађана
„Еколог“. Циљ пројекта је да се школској деци са Новог Београда приближе питања
везана за заштиту животне средине, али и да се упознају друге културе и обичаји
земаља које представљају амбасаде.
Акција „Очистимо Србију”
Градска општина Нови Београд учествововала је у акцији „Очистимо Србију” коју
поводом Међународног дана заштите животне средине 9. јуна, организовало
Министарство животне средине, рударства и просторног планирања.
Акција сузбијања амброзије
У току 2012. године Секретаријат за комуналне и стамбене послове у сарадњи са
Градском општином Нови Београд радио је на сузбијању и уништавању коровске
биљке амброзија на уређеним и на неуређеним зеленим површинама, као и на
обрадивим површинама на периферији општине.
Отворено ново игралиште на Бежанијској коси
Сарадњом Градске општине Нови Београд и ЈКП „Зеленило Београд” отворено је
новоизграђено игралиште у Магелановој улици на Бежанијској коси.
Акција „Паркирај и бициклирај” на паркингу код Сава центра
Ова услуга предузећа „Паркинг сервис” омогућава возачима да на паркингу оставе
свој аутомобил и по редовној цени добију картицу са којом могу да преузму и користе
за даљу вожњу електрични бицикл. Акција има еколошки карактер и свако смањење
аутомобила у центру града већ неки допринос у заштити животне средине.
Обновљен парк у Блоку 70-а
Сарадњом Градске општине Нови Београд и ЈКП „Зеленило Београд” отворено је
обновљено дечје игралиште у блоку 70-а, преко пута пијаце у Омладинских бригада
47. На уређеној зеленој површини величине 3700 квадратних метара најмлађи су
добили игралиште са 7 реквизита.
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Нови паркинг и терени у Блоку 11-б
У блоку 11-б, завршени су радови на уређењу паркинг места и изградњи дечјег и
спортског игралишта. На површини од око 30 ари у унутрашњости блока, између
зграда у Алексиначких рудара од броја 41-53 и 55-71 станари су добили нове
садржаје, који су им годинама недостајали. Урађен је потпуно нови паркинг са 114
уређених паркинг места. Сређен је и терен за децу и спортско игралиште са справама
за вежбање.
Нови Београд богатији за шест нових јавних чесама
Нови Београд је добио шест нових јавних чесама, као резултат иницијатива
Новобеограђана и сарадње Градске општине Нови Београд, градске управе и јавних
предузећа. На Савском кеју су чесме постављене на почетку Блока 45, на крају Блокова
44 и 70, и код „Театра на Сави”. Две чесме су постављене и на дечијим игралиштима у
Блоковима 62 и 63.
Форум „Енергетски свесни и ефикасни”
Градска општина Нови Београд била је домаћин четвртог регионалног форума
„Енергетски свесни и ефикасни”, на коме су учествовали градоначелници
и представници више општина из Србије. Форум је организовала Стална
конференција градова и општина уз подршку Програма за развој Уједињених
нација. Учесници форума потписали су Повељу градова и општина о енергетској
ефикасности, чиме су локалне самоуправе, потписнице исказале посвећеност
начелима рационалног газдовања енергијом.
Засађено 170 садница у Парку пријатељства
Акцију садње организовали су Управа за шуме Министарства пољопривреде, ЈКП
„Зеленило Београд” и Покрет горана Србије, а у акцији су учествовали и основци из
Новог Београда. Засађено је 170 садница јасена, сибирског бреста и јавора.
Уређење зелених површина по пројекту „Урбани џепови” на локацији угао
улица Јурија Гагарина и Др. Ивана Рибара.
Уређење зелене површине на локацији угао улица Јурија Гагарина и Др. Ивана Рибара
подразумевало је изградњу нових пешачких стаза, постављање клупа, заснивање
новог травњака, садњу листопадног дрвећа и жбунастих биљака.
Уклоњене депоније на више локација у Новом Београду
По налогу општинске инспекције уклоњена је дивља депонија у блоку 42 преко пута
насеља „Белвил” и у Виноградској улици. Уклоњено је око 500 кубних метара разног
смећа, кабастог отпада и шута који су оставили несавесни грађани. Цео терен је потом
почишћен, а у близини је постављена и табла са обавештењем да је забрањен сваки
истовар шута.
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Општина Нови Београд учествовала у традиционалнoj акцији „За зеленији
Београд” у свим акцијама од 2012-2015. године
Новобеограђанин Слободан Јововић, са Бежанијске косе који је освојио прво
место на новобеоградском конкурсу „За зеленији Београд” освојио је прво место и
на градском конкурсу у конкуренцији најбољих из свих београдских општина 2014.
године.
Отворено савремено дечје игралиште у Новом Београду
Градска општина Нови Беогад и ЈКП „Зеленило-Београд” у Булевару Михајла Пупина у
блоку 8а, отворили су дечије игралиште са најсавременијим реквизитима.
У Блоку 44 на Савском шеталишту посађене нове саднице јавора
ЈКП „Зеленило Београд, компанија „Тетрапак” и Градска општина Нови Београд
организовали су сађење нових садница јавора на Савском шеталишту у блоку 44 на
месту где су непознати починиоци уништили 25 младих садница јавора посађених у
оквиру јесење садње.
Посађено 56 садница бреста код улаза на дечије одељење Дома здравља Нови
Београд у блоку 44.
Градска општина Нови Београд у сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд” организовала је
акцију озелењавања простора у Блоку 44, код улаза на Дечје одељење Дома здравља
Нови Београд у којој су учествовале многе познате личности из јавног живот које
живе у Новом Београду. Уз помоћ радника ЈКП „Зеленило Београд” наши познати
суграђани посадили су 56 садница, које ће красити некада празну зелену површину
између Дома здравља и околних зграда.
Отворена теретана на Дунавском кеју и на Ушћу
На Дунавском кеју, у парку недалеко од хотела „Југославија” отворена је теретана
са чесмом коју је тенисер Јанко Типсаревић у сарадњи са општином Нови Београд
поклонио својим суграђанима.
На Ушћу, код Парка пријатељства, отворена је прва у низу „Men’s Health” теретана на
отвореном у оквиру пројекта који овај магазин реализује у сарадњи са општином
Нови Београд.
Акција „Оплеменимо школска дворишта”
У акцији „Оплеменимо школска дворишта”, коју су организовали општина Нови
Београд и Пиреус банка ученици две новобеоградске школе добиле су ново, лепше
окружење. У Основној школи„Марко Орешковић” посађено је 250 метара живе ограде,
неколико садница дрвећа, а за дечији одмор, постављене су клупе у двориште. На
другом крају општине у Основној школи „Књегиња Милица”, офарбана је ограда и
посађене ново дрвеће.
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Семинар „Климатске промене и значај учешћа младих у борби против
негативних утицаја које оне изазивају”
Канцеларија за младе Нови Београд у сарадњи са Friedrich Naumann фондацијом
реализовала је 2014-15. године два семинара под називом „Климатске промене и
значај учешћа младих у борби против негативних утицаја које оне изазивају” са
ученицима Десете београдске гимназије „Михајло Пупин” и Средње туристичке школе
са Новог Београда
Програм „Подршка локалним самоуправама у процесу европских интеграција”
У оквиру овог програма су размењена искуства у области заштите животне средине,
а са представницима града Малмеа је обрађена област управљања буком и урбаног
планирања. У раду су учествовали представници ГО Нови Београд, ГО Савски венац,
Градског завода за јавно здравље, градских инспекцијских служби, као и експерти
из СКГО. Као резултат заједничког рада је представљен „Водич за управљање буком
у урбаним зонама и урбано планирање”. У овом документу је на свеобухватан
начин обрађена тема, које је означена као један од главних проблема у Београду,
са предлозима конкретних мера и процедура. Водич ће бити на располагању свим
градским општинама и градским службама, а представља први корак у системском
решавању овог проблема.
Отворен парк у Блоку 30
Ово је први парк у Београду који има све елементе које грађани захтевају: дечије
игралиште, фитнес теретану на отвореном, простор за одмор старијих суграђана и
одвојен парк за псе.
Нови спортски терен и теретана на отвореном у Блоку 21
Градска општина Нови Београд уредила је још један спортски терен и фитнес теретану
на отвореном, овога пута за грађане Блока 21, у Булевару Михаила Пупина 11-13. У Блоку
21 је комплетно уређен терен за баскет и постављена фитнес теретана на отвореном.
Градска општина Нови Београд добила сертификат за стандард ISO 14001-Систем
управљања заштитом животне средине.
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8.9. ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

Рад Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине Обреновац, у току
2012. године, може се поделити у неколико основних програмских целина:
Мониторинг животне средине - Мониторинг земљишта о присуству и количини
остатака пестицида у земљишту на територији ГО Обреновац
Узорковање пољопривредног земљишта је извршено на 120 локација, са пет подручја.
Подручја и број узорака су изабрани тако да одговарају уделима подручја у производњи
пољопривредних култура намењених исхрани. Места узорковања су изабрана тако да
репрезентују свако подручје. У свим испитиваним узорцима земљишта, концентрације
одређиваних пестицида и органохлорних пестицида ниже су од границе детекције
дефинисане методе. У испитиваним узорцима земљишта нису нађене повећане
концентрације азота и фосфора, што значи да нема контаминације земљишта овим
елементима као последице коришћења фосфатних и амонијачних ђубрива.
Закључак је да земљиште није контаминирано испитиваним пестицидима и фосфатним
и амонијачно-нитратним ђубривима.
Програми заштите и унапређења природних вредности на територији ГО
Обреновац
На простору Заштићених природних добара „Група стабала храста лужњака - Јозића
колиба”, излетничке шуме Забран и Арборетума спроведено је редовно одржавање,
кошење траве, најмање једном месечно и свакодневно сакупљање комуналног отпада.
У заштићеном простору-споменик природе „Група стабала храста лужњака - Јозића
колиба” урађено је: обележавање заштићеног подручја, ангажовање чуварско-редарске
службе, замена и одржавање мобилијара, уређење простора око заштићеног простора.
Такође, Дан заштите природе, 11. април, обележен је пригодном презентацијом о овом
заштићеном добру за децу прешколског узраста.
На простору излетничке шуме Забран трим стаза, дужине 1.480m и ширине 1,30m
пресвучена је тениситом и замењен дотрајали мобилијар.
Реализација Главног пројекта озелењавања улице А.А.Симовића
Озелењавање је извршено на делу зелене површине, у дужини од 1.650m. Због
присуства великог броја поземних инсталација и надземних каблова није било могуће
подизање обостраног правилног дрвореда, тако да је дрворед формиран само на
непарној страни улице, док су на парној страни формиране групације различитог
зеленила, које се смењују зависно од просторних услова и положаја инсталација. На
парној страни улице извршена је садња 126 садница високих лишћара ( лириодендрон,
кугласти јасен, платан и црвени храст), док је на непарној страни извршена садња
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комбинације врста, групација нижих лишћарских и четинарских садница, садница
жбуња и украсне траве.
Реализација Програма сузбијања штетних организама–штетни глодари,
комарци,крпељи
–– Акција третирања крпеља на територији ГО Обреновац, рађена је два пута
у мају;
–– Акција унииштавања ларвених форми комараца је обављено у 5 појединачних
акција;
–– Акција уништавања адултних форми комараца је обављено у 11 појединачних
акција;
–– Систематска дератизација извођена је на целој територији општине
Обреновац. Контрола дератизације је вршена свакодневно од стране надзора
увидом на лицу места и анкетирањем грађана. Укупно је утрошено 15.820 kg
пелета и 3.790 kg парафинског мамца.
Пројекти биотехнолошког третмана отпадних вода из септичких јама
Третман септичких јама је обављен микробиолошким препаратом Ekoback у више
наврата на 51 локацији на триторији насеља Барич. Пре додавања, узимани су узорци
за испитивање ХПК, БПК5, потрошње KMnO4, садржаја NH4+, NO3-, NO2- и анјонских
детерџената. Потврђено је да примена препарата значајно смањује загађење и
учесталост пражњења јама након третмана препаратом и умањује ефекте загађења.
Мониторинг ваздуха - 2013.
Набављен је уређај за мерење суспендованих честица (pm 2) за аутоматску мерну
станицу у Грабовцу. Такође, ЈП ЗЖС је спровео поступак јавне набавке за набавку
опреме за аутоматску мерну станицу, односно кишомера, који је и постављен.
Мониторинг земљишта-2013 - рецентно стање квалитета земљишта у плавним
зонама реке Колубаре
Узорци земљишта узети су на пољопривредним површинама као композитни узорци
са 20 локација, и то у зони од 100 m и 300 m на левој и десној обали Колубаре. На пет
профила издвојене су по четири локације у изабраним зонама где су узети композитни
узорци. Укупни садржаји микроелемената су испод граничних концентрација. Међутим,
кумулативни утицај акумулираног олова, цинка и кадмијума према Brune -Ellinghaus
(1981) у проучаваним земљиштима припадају класи веома високог степена загађења.
Садржаји полихорованих бифенила (PCB) у проучаваном земљишту су испод граничних
вредности. Са аспекта квалитета плодности ових земљишта може се констатовати да
је главни лимитирајући фактор у биљној производњи на истраженим површинама,
низак садржај фосфора.
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Мониторинг вода-2013.
По Програму мониторинга вода на територији ГО Обреновац у 2013. години, урађено
је узорковање површшинских вода и седимента у каналима на територији градске
општине Обреновац. Узето је 137 узорака, 69 узорака воде и 68 узорака седимената.
На основу завршног извешатаја дате су и мере које се требају предузети:
Свакако је неопходо редовно чистити каналску мрежу, односно утврдити редослед
чишћења. Било би изузетно позитивно када би се повећала аерација каналске воде,
барем на појединим местима, неком од инжењерских техника (распршивањем,
стварањем прелива и сл). Одстранити макрофитску вегетацију у што већем обиму.
Извршити измуљавање канала. Пре измуљавања потребно је карактерисати седимент и
испитати могућност депоновања у околини или распршивања по слободном простору.
Вршити повремене анализе сходно Правилнику о дозвољеним количинама опасних и
штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама њиховог испитивања.
Мониторинг буке-2013.
Бука на територији ГО Обреновац мерила се на 15 мерних места поред школа и на
најпрометнијим саобраћајницама у Обреновцу
На свим локацијама бука се мерила у по усвојеној и провереној методологији и у три
режима рада: дневном, вечерњем и ноћном, у складу са Уредбом о индикаторима буке,
граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и
штетних ефеката буке у животној средини. Евиндетирали су се статистички нивои буке
LMAX, LMIN, LAE односно L1, L5, L10, L50, L90, L95 L99, као и Leq.
На основу резултата маршуртних мерења нивоа буке може се констатовати следеће:
Комунална бука у Обреновцу потиче највећим делом од саобраћаја, док су индустрија,
мала привреда, грађевинарство и друге активности од мањег значаја. Регистровани
нивои комуналне буке су високи и готово на свим мерним местима премашују неку од
прописаних вредности. У просеку највећа прекорачења дозвољених нивоа констатују
се у зонама дуж прометних саобраћајница. Апсолутно највећа бука констатована је на
мерном месту „Радио Ром“, где меродавни ниво достиже 75,3 дБ(А).
Програми заштите и унапређења природних вредности на територији ГО
Обреновац
Поред редовног одржавања и кошења траве на простору ЗП „Група стабала храста
лужњака - Јозића колиба“, урађен је Елаборат санације заштићеног стабла бр. 1, а
потом и његова санација .
Привремени орган града Београда, дана 29. новембра 2013. године донео је решење
о проглашењу заштићеног подручја „Обреновачки Забран” као споменик природе.
Установљен је II и III режим заштите.
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Реализација Програма сузбијања штетних организама(2013)–штетни глодари,
комарци,крпељи
–– Извршенo је третирање крпеља на локацијама укупне површине од 152 ha,
–– Третирање ларвених форми комараца обављено је у четири појединачне
акције,
–– Акције третирање адултних ( одраслих) форми комараца обављено је у знатно
већем обиму. Временске прилике погодовале су размножавању комараца,
па је повећан и број акција, тако да је одрађено осамнаест акција. Цела
територија ГО Обреновац третирана је четири пута, док су остале акције
базиране на делу потенцијалних станишта комараца погодних за њихову
појаву и развој.
–– -На основу Програма сузбијања штетних глодара на територији ГО Обреновац,
дератизација је спроводена према опертивном плану на целој територији
општине. Укупно је утрошено 15.107 kg пелета и 9.867 kg парафинског мамка.
У 2013. години је израђена Стратешка процена утицаја на животну средину плана
детаљне регулације за изградњу постројења за прераду отпадних вода на
локацији уз реку Колубару.
На основу Програма развоја проеколошког мишљења кроз обележавање значајних
еколошких датума за 2013. годину, кроз различите активности обележени су: Светски
дани шума, вода, природе, биодиверзитета, животне средине, планина,
пешачења, Дан реке Саве и др.
Мониторинг квалитета животне средине-2014.
Набављена је опрема за мерење азотних оксида (Nox) и постављена на мерној станици
у Грабовцу.
Дезинфекција града после мајских поплава
Услед ванредне ситуације која је проглашена у градској општини Обреновац због
катастрофалних поплава у мају 2014. године, прво је евидентирана штета настала
као последица поплаве, а затим урађена дезинфекција, како не би дошло до зараза
епидемијских размера за живи свет у овом подручју.
Такође, због поплаве и дугог задржавања воде, извршена је и дезинфекција града,
као и ЗП „Група стабала храста лужњака- Јозића колиба”, ЗП „Обреновачки Забран”.
Дезинфекцију је извршила фирма из Београда „Ветерина”, ангажована од стране ГО
Обреновац.
Када су се стегли услови , кренуло се са активностима у циљу санирања штетних
последица поплава.
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Реализација Програма сузбијања штетних организама(2014)–штетни глодари,
комарци, крпељи
Након спроведеног мониторинга након којег су резултати указали да је знатно
повећана бројност ларвених и одраслих форми комараца, као и повећан број штетних
глодара, извршене су акцију сузбијања ових штетних организама.
Програми заштите и унапређења природних вредности на територији ГО
Обреновац
Као последица поплаве, у заштићеним природним добрима „Група стабала храста
лужњака - Јозића колиба” и „Обреновачки Забран” након повлачења воде остале су
велике количине комуналног и другог отпада расутог по шуми. Овај отпад је дошао са
бујицом и задржао се након повлачења воде. Управљач је одмах кренуо са сакупљањем
и изношењем ђубрета из шуме, међутим како је постојао проблем у непроходности и
немогућности уласка у дубље делове шуме због густе вегетације, завршетак овог посла
се привео крају тек по завршетку вегетационог периода, када је лишће опало. Велики
допринос дала је и Војска Србије која је сакупљала кабасти отпад. Из безбедносних и
здравствено хигијенских разлога уклоњени су сав мобилијар и сви реквизити са трим
стазе. Кад су се стекли услови, крајем године, у Забрану постављен је нови мобилијар.
Завршен је и усвојен План детаљне регулације за изградњу постројења за
пречишћавање отпадних вода на локацији уз реку Колубару у Обреновцу.
Програми заштите и унапређења природних вредности на територији ГО
Обреновац-2015.
Поред редовног кошења травнатих површина и одржавање комуналне хигијене у
заштићеним подручјима обављено је:
–– Хемијско третирање и прихрана заштићених стабала у ЗП „Група стабала
храста лужњака - Јозића колиба”; Извршено је хемијско третирање стабала
против: штетних инсеката, биљних болести Micospharea alfitoides, (храстовe
пепелницe) и осталих инсеката, као и фолијарна прихрана.
–– Набавка мобилијара са уградњом у ЗП „Обреновачки Забран” и ЗП „Група
стабала храста лужњака - Јозића колиба”;
–– Пресипање трим стазе у ЗП „Обреновачки Забран”; После мајских поплава
2014. године, које су захватиле градску општину Обреновац и трим стаза у
ЗП „Обреновачки Забран” је претрпела велика оштећена. Било је неопходно
санирати оштећења, насути каменим агрегатом и на крају пресути тениситом,
што је и урађено.
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Реализација Програма сузбијања штетних организама(2015)–штетни глодари,
комарци, крпељи
У току априла и маја извршено је у више наврата мониторинг ларвених и одраслих
форми комараца, крпеља и штетних глодара, са контролом ефеката сузбијања истих
на територији градске општине Обреновац.
Урађен је ларвицидни третман комараца, на основу Извештаја Завода за биоциде и
медицинску екологију о вршењу мониторинга.
Анализа бунарске воде на територији ГО Обреновац
Испитивање бунарске воде извршено је на 50 локација на целој територији општине
Обреновац, без обзира да ли су домаћинства обухваћена водоводном мрежом или не.
Анализом су били обухваћени и неки бунари , који су испитивани претходних година
у циљу добијања резултата који су упоредиви . Осим основних параметара квалитета
воде, испитани су:
Садржај тешких метала (Pb, Cd, Hg i As), органска једињења (polihlorovani bifenili PCB),
као и микробиолошке (анализе укупних аеробних мезофилних микроорганизама,
одређивање броја укупних колиформних бактерија, одређивање броја E coli,
Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis). Резултати
испитивања показују да од 50 анализираних бунара само 4 бунара је бактериолошки
и хемијски исправно. Напомињемо да је у свим испитиваним узорцима концентрација
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арсена, живе и полихлорованих бифенила била испод границе квантификације.
Добијени резултати анализа не одступају у односу на претходне године (пре поплава).
Мониторинг пољопривредног земљишта захваћеног поплавама у 2014. години
на територији ГО Обреновац
Испитивање пољопривредног земљишта извршено је на 35 локација на
пољопривредном земљишту територије општине Обреновац које је било обухваћено
поплавама у 2014. години. Параметри који су бити испитивани у узорцима земљишта су,
поред основних параметара плодности и 4 тешка метала, (As, Pb, Hg i Cd), polihlorovani
bifenili( PBC) i policiklični aromatični ugljovodonici. При избору параметара руководили
смо се очекиваним променама након поплава. Извештај о извршеним анализама
указује да ниједан од испитиваних хемијских параметара није прекорачио граничну
вредност, а далеко су испод вредности који указују на контаминацију земљишта. Што
се тиче садржаја глине, pH вредности и губитка органске материје, утврђено је да је
садржај фракција глине повећан у односу на претходне године, да је pH вредност
повећана, тј земљишта показују већу алкалну реакцију у односу на претходне године.
Уклоњен историјски индустријски отпад ХК „Прве Искре” Барич- највећи
еколошки пројекат на овом простору
Један од фактора ризика по становништво и животну средину Обреновца
и околине, па и Београда, представљале су опасне материје, које је индустрија ХК „Прва Искра” користила у
производњи, или које су настале као
опасан отпад на локацијама оператера.
Затечен отпад у кругу „Прве Искре”
у Баричу налазио се на око 200m од
насељеног дела Барича и по свом
пореклу, саставу или концентрацији опасних материја, могао је проузроковати
опасност по животну средину и здравље људи, као и здравље животиња и имао је
опасне карактеристике (експлозивност, запаљивост, склоност оксидацији, органски је
пероксид, акутна отровност, инфективност, склоност корозији, у контакту са ваздухом
ослобађа запаљиве гасове, у контакту са ваздухом или водом ослобађа отровне
супстанце, садржи токсичне супстанце са одложеним хроничним деловањем, као и
екотоксичне карактеристике), укључујући и амбалажу у којој је опасан отпад био, или
јесте упакован.
Републичка инспекција за заштиту животне средине је након извршене контроле,
између осталог, констатовала да је неопходно предузети мере да би се овај опасан
отпад трајно збринуо, како би се у случају ванредних ситуација избегле негативне
последице по живот и здравље људи, и животну средину. Спроведена је Акцијa
уклањања опасаног отпада у периоду јули-октобар 2015. године. Ангажована је
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компанија „Yunirisk“ ДОО Београд и са свих локација комплетно је уклоњен опасан и
неопасан отпад у укупној количини од 1070,78 t.
Одлагање комуналног и осталог отпада
Укупна количина депонованог отпада на депонију у 2015. години је 57.000.000 кг. Од
тога је 21.000.000 kg комунални и остали отпад сакупљен возилима ЈКП-а (15.000.000
kg комуналног отпада и 6.000.000 kg осталог отпада), а 36.000.000 kg отпад одложен од
стране правних лица и физичких лица. Далеко највећи део отпада који одлажу правна
лица представља грађевински отпад одложен од стране ТЕНТ-а који је у 2015. години
одложио око 30.000.000 kg.
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8.10. ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
Градска општина Палилула годинама уназад покушава да санира и ревитализује зону
Аде Хује, као једне од најугроженијих на територији ове општине.
Из тог разлога, Институт за водопривреду „Јарослав Черни” је израдио Студију
изводљивости за еколошку зону Аде Хује и експертизу уређења рукавца Аде Хује.
СТУДИЈА ИЗВОДЉИВОСТИ ЗА ЕКОЛОШКУ ЗОНУ АДА ХУЈА
ЕКСПЕРТИЗА УРЕЂЕЊА РУКАВЦА АДЕ ХУЈЕ
Увод
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.

Слика 1. Приказ Аде Хује окружене градским садржајима
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Како Генерални план Београда 2021. („Службени лист Града Београда”, бр. 27/2003),
Измене и допуне Генералног плана Београда 2021, Фаза 2 предвиђа да се локација Аде
Хује користи у рекреационе, туристичке и комерцијалне сврхе, неопходно је 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.
Основни циљеви који ће се обезбедити предложеним решењима су:
Побољшање постојећег еколошког статуса рукавца,
Спречавање даљег загађења и угрожавања Аде Хује,
Трајна санација рукавца Аде Хује применом хидротехничких мера.
Варијантна решења хидротехничког уређења простора
Решења проблема лошег квалитета воде у рукавцу Аде Хује и других еколошких
проблема у вези са историјским загађењем простора рукавца Аде Хује захтева
комплексна и мултидисциплинарна решења која у великој мери зависе и од будуће
намене простора рукавца и ближе околине.
Могућа је подела на три основна правца заштите акваторије Ада Хује:
РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА УНОСА ЗАГАЂЕНА, НАНОСА И КРУПНИЈЕГ
ОТПАДА ПУТЕМ МИРИЈЕВСКОГ ПОТОКА И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИСПУСТА

A.

С А Н А Ц И Ј А З А ГАЂЕЊ А Р У К А В Ц А П У ТЕМ Ч И Ш Ћ ЕЊ А И
РЕМеДИЈАЦИЈЕ РУКАВЦА (УКЛАЊАЊЕ НАГОМИЛАНОГ ОРГАНСКОГ И
НА ДРУГЕ НАЧИНЕ ЗАГАЂЕНОГ СЕДИМЕНТА)

B.

УСПОСТАВЉАЊЕ АДЕКВАТНЕ ЦИРКУЛАЦИЈЕ ВОДЕ У РУКАВЦУ
ПУТЕМ ТЕХНИЧКИХ РЕШЕЊА У ФУНКЦИЈИ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ РУКАВЦА

C.

Проблем уноса загађења
Са становишта спречавања уноса загађења у рукавац најбитније је спречити унос
загађења путем Миријевског потока. Миријевски поток, као највећа притока рукавца
константно уноси нанос, а за време кише и разни вучени и пливајући отпад. Проблем
вученог и пливајућег отпада (делови намештаја, гуме, грање, пет амбалажа, кесе итд)
могуће је решити физичком баријером, односно употребом робусних решетки са
аутоматским чишћењем.
Проблем органског загађења потока најбоље је рашавати на месту настанка, односно
уклањањем нелегалних испуста у сам поток, као и у мрежу атмосферске канализације
чији је поток финални реципијент. Решавање овог проблема захтева координацију
надлежних институција (ЈКП „Београдски водовод и канализација”, ЈП „Београдводе”,
Градски секретаријат за инспецијске послове, Комунална инспекција општина Палилула
и Звездара). Спровођење мера на решавању проблема нелегалних прикључака је
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дуготрајан процес са неизвесним резултатима те се стога предлажу ургентне мере
заштите рукавца изградњом растеретног прелива на Миријевском потоку И његовог
продужења путем колекторске деонице Ø 1200 кроз тело рукавца и преко Аде Хује до
десне овале Дунава. Улога растеретног прелива је да основни отицај (отицај при сувом
времену) и први, најзагађенији отицај за време кише спроведе колекторском деоницом
до излива у Дунав, док остале кишне воде упусти у рукавац Аде Хује.
Санација загађења рукавца путем чишћења и ремедијације рукавца
Количине исталоженог материјала који је потребно одстранити из рукавца Аде Хује
одређене су на основу геодетских снимака и попречних профила на локацији. Добијена
количина муља коју треба одстранити из рукавца за предвиђену коту дна Аде Хује од
66,00 mnm износи око 450.000 m3. За потребе израде Експертизе Институт „Јарослав
Черни” извршио је узорковање и анализу муља из рукавца. Муљ из рукавца Аде Хује је
загађен изнад ремедијационих вредности за параметре цинк (Zn) и хром (Cr), те његово
багеровање у живи ток Дунава законски није могуће. Такође, испитивани седимент се не
категорише као опасан отпад зато што концентрације ни једне супстанце у оригиналном
узорку, као ни у елуату нису прелазиле граничне вредности за опасан отпад, те се може
одложити на таложне касете пројектоване у складу са прописима који регулишу заштиту
животне средине. Разматране су две могуће локације депоновања избагерованог муља.
Једна локација представља узводни део рукавца, изнад улива Миријевског потока док
се за другу разматра подрчје шпица Аде Хује. Продужавањем Миријевског потока
колекторском деоницом Ø 1200 до Дунава, рукавац је фактички преграђен на два
дела. Простор узводно од Миријевског потока се стога намеће као логично место за
депоновање избагерованог муља те се предлаже даља разрада ове варијанте.
Успостављање адекватне циркулације воде у рукавцу
Актуелно стање рукавца Аде Хује је да скоро да нема циркулације воде, што за
последицу има акумулацију загађења у рукавцу. Ради побољшања циркулације воде
предлаже се освежавање рукавца водом из главног тока Дунава. Предвиђено је да се
целокупна измена воде у рукавцу изврши на сваких 10 дана, односно да дневна измена
воде износи око 10% укупне запремине. Предложена су два решења за освежавање
воде рукавца: каналима и препумпавањем.
Највећа потреба за освежавањем јавља се у току летњих месеци, при ниским
водостајима Дунава, док су током хладнијих зимских месеци водостаји виши а потребе
за освежавањем мање. Ово представља проблем код употребе канала јер њихова
пропусна моћ директно зависи од нивоа Дунава – при већим протицајима Дунава већи
је и капацитет канала. Сами канали би били дубоки преко 8 метара, што је условљено
конфигурацијом терена, са ширином у дну од 5 метара, и ширином у круни од преко
20 метара. Овакве димензије канала намећу потребу за изгадњом моста преко њих
ради повезивања две обале. Јавља се I проблем суспендованог наноса и његовог
исталожавања у каналима као последица малих брзина тока у њима и потребно је
његово редовно чишћење и одржавање.
Уколико се освежавање врши путем пумпних станица, промене нивоа Дунава немају
утицаја на количину воде која се упумпава у рукавац. Количина воде која се препумпава
у рукавац може се повећавати или смањивати у зависности од потреба за освежавањем.
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Предвиђена је изградња две пумпне станице, ПС1 и ПС2, капацитета 1 m3/s и 0,5 m3/s.
Проблеми који се могу јавити при препумпавању су унос наноса у рукавац из главног
тока Дунава у зони изливних грађевина.
Сагледавајући претходно изнесене предности и мане обе варијанте освежавања рукавца
водом из Дунава, као и упоређујући иницијалне и погонске трошкове, предлажено је
да се усвоји варијанта освежавања рукавца пумпним станицама.
Након детаљног сагледавања проблема загађења рукавца Аде Хује, као оптимално
решење предлаже се:
Спречавање уноса крупног вученог и пливајућег отпада у рукавац путем таложнице
са грубим решеткама. Заштиту рукавца од загађења Миријевским потоком спровести
путем растеретног прелива, при чему се отицај у сувом и први кишни отицај до 0,5 m3/s
одводе у Дунав.
У сарадњи са БВК-а размотрити могућност укидања канализационих испуста у рукавац
и њихово превезивање на нови колектор дуж Вишњичке улице.
Муљ из рукавца уклонири багеровањем и одложити на таложну касету лоцирану на
узводном крају рукавца Аде Хује.
Освежавање рукавца Дунавском водом вршити путем црпних станица капацитета 1,5 m3/s.
Оцена могућих фаза реализације пројекта
Предложени начини решавања проблема загађења рукавца Аде Хује представљају
комплексна и мултидисциплинарна решења. У складу са тим потребно је предвидети
фазност у решавању нагомиланих проблема.
ФАЗА I – Као примаран циљ заштите рукавца Аде Хује намеће се потреба спречавања
уноса загађења путем Миријевског потока и канализационих испуста. Стога је у првој
фази реализације пројекта потребно изградити таложницу са грубим решаткама,
растеретни прелив и колекторску деоницу Ø1200 са изливом на десној обали Дунава.
Проблем канализационих испуста у рукавац потребно је посебн детаљно разрадити.
ФАЗА II – Приступило би се изради таложних касета и багеровању муља са дна рукавца
до коте предвиђене пројектном документацијом. Након завршетка процеса багеровања
приступиће се рекултивација површине таложне касете.
ФАЗА III – У финалној, Фази III решавања проблема загађења приступило би се изради
пумпних станица са потисним цевоводима. Њихова улога је освежавање рукавца Аде
Хује водом из Дунава и побољшање циркулације воде. Предвиђена је изградања две
пумпне станице, при чему би се прво приступило изградњи ПС1 капацитета 1 m3/s. Након
сагледавања ефеката упупмавања свеже Дунавске воде, приступило би се изградњи
ПС2, уколико се покаже потреба за њом.
Неопходан је стални мониторинг квалитета воде и седимента рукавца Аде Хује, као
и мониторинг утока - Миријевског потока и канализационих испуста атмосферске
канализације.
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8.11. ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА

Одељење за екологију, здравство и туризам ГО Раковица припрема, прати и
реализује програм активности за заштиту животне средине на територији општине
и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са
природним лековитим својствима; у сарадњи са привредним и јавним предузећима
и институцијама ради на очувању и заштити природних вредности, у циљу одрживог
развоја; прати резултате мерења загађења животне средине и о томе обавештава
одговарајући орган Општине; сарађује са Министарством енергетике, развоја
и заштите животне средине и Секретаријатом за заштиту животне средине града
Београда у изради планова из области заштите животне средине; прати релизацију
програма рада надлежних јавних предузећа и предлаже мере за уређење зелених
површина; сарађује са Градским заводом за јавно здравље по питању квалитета
ваздуха и вода; доноси решења за сечу и орезивање стабала, у складу са записницима
градске комисије за сечу, формиране од стране Градског секретаријата за комуналне
и стамбене послове; сарађује са основним и средњим школама у едукацији ученика
о заштити животне средине и спроводи заједничке акције са истом тематиком.
Одељење учествује и у пословима везаним за праћење квалитета вода на територији
општине, и то:
•

квалитет воде 6 јавних чесми,

•

квалитет површинских вода-Топчидерска река,

•

квалитет воде у акумулацијама-вештачка акумулација Паригуз.

ЗА ЗЕЛЕНИЈИ БЕОГРАД
Сваке године, већ традиционално, ГО Раковица учествује у Акцији „За зеленији Београ”
коју организује ЈКП „Зеленило Београд”. Одабир општинских представника врши се
по категоријама и до сада су постигнути значајни резултати на градском такмичењу.
ОЧИСТИМО СРБИЈУ
У оквиру акције „Очистимо Србију”, у јуну 2012. године одржана је, трећу годину за
редом, радна акција прикупљања и сепарације отпада на територији ГО Раковица. Са 15
локација (приобаље језера Паригуз, површине око пијаца на Видиковцу и Миљаковцу,
површине око железничке станице Раковица, лева и десна страна булевара Патријарха
Павла, прилазне стазе у Кошутњаку, Кружни пут Кијево- шумица, сметлиште код ОМВ,
на Ибарској магистрали, површине око војне касарне у Кнежевцу, у организацији
Скупштина станара зелене површине у улицама: Видиковачки венац 77, Пилота Михајла
Петровића 14, Водице 55, Патријарха Јоаникија 100, Стојана Јанковића 6, дворишта
XВ београдске гимназије и ОШ „Франце Прешерн”) прикупљено је и механизацијом
однето око 90 м³ отпада.
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Поред стандардних активности чишћења у оквиру акције су укључени и учесници
из рециклажне индустрије. У том циљу одређена је локација, плато испред месних
заједница „Митар Бакић” и „Браћа Величковић”, ул. Пилота Михајла Петровића бр. 12,
на којој су грађани доносили електронски и електрични отпад, који су рециклери
преузимали.
У акцији је учествовало укупно 645 волонтера из различитих структура : запослени
општинске управе ГО Раковица и ЈП „Пословни центар Раковица”, ЈП Железнице Србије,
Канцеларија за младе ГО Раковица, извиђачки одред „Ратко Вујовић Чоче”, Санитарно
еколошко друштво „Санеко”, удружење грађана „Фанфаре”, ЈКП „Градска чистоћа”
погон Раковица, ЈКП „Зеленило Београд” - погон Раковица, Греен Драгон - рециклажа
елекричног и електронског отпада, ученици основних и средњих школа, Скупштине
станара зграда и појединци.
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СЕМИНАР „ДОПРИНОС ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ, ЕКОЛОШКИМ АКЦИЈАМА И УВОЂЕЊЕ
ИНОВАЦИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ПРАКСУ”
У сарадњи са Санитарним Еколошким Друштвом „Сан Еко” у септембру 2012. године,
организован је семинар, одобрен од Завода за унапређивање образовања и васпитања,
а намењен је стручном усавршавању наставника, васпитача, медицинских сестараваспитача, стручних сарадника и директора.
УРЕЂЕЊЕ ПАРКА СРПСКО-ЈАПАНСКОГ ПРИЈАТЕЉСТВА
У организацији Канцеларије за младе ГО Раковица и сарадњи са ЈКП „Зеленило
Београд”, у септембру 2012. године, Одељење је учествовало у сређивању парка
Српско – Јапанског пријатељства, у Борској улици, у циљу чишћења зелених површина,
фарбању мобилијара и канти за смеће. У истом периоду организовано је отварање
мултифункционалних терена, у основним школама „Иво Андрић” и „Бранко Ћопић”.
„ПОТРЕБЕ ПОСЕТИЛАЦА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА ШУМЕ КОШУТЊАК”
У новембру 2012. године, на позив Едукативно-акционог центра за унапређење,
очување природних ресурса и промоцију одрживог развоја (Ецо-приора) постигнута
је пословна сарадња и подршка презентацији пројекта „Потребе посетилаца и начин
коришћења шуме Кошутњак”. Одељење за екологију, здравство и туризам је прихватило
да у будућем периоду сарађује и пружа подршку пројектима који имају за циљ очување
природе и развој одрживих еколошких активности који се односе на територију коју
обухвата општина Раковица.
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НАЦИОНАЛНИ ДАН БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА
Национални дан без дуванског дима 31. јануар, обележен је 2013. године на општини
Раковица низом активности које су биле у знаку борбе против пушења. Спроведено
је анкетирање грађана и запослених у општинској управи и организовано дељење
едукативног материјала , са циљем да се пушачима укаже на ризик од дуванског дима
и колика је штетност дуванског дима на пасивне пушаче.
У срадњи са Домом здравља „Раковица”, ГО Раковица је проширила ове акције на
основне и средње школе, ради успешније едукације и превенције свих болести
зависности.
КОНКУРС „ЕКО ЦЕГЕР”
Овај еколошки пројекат, који за циљ има што мању употребу пластичних кеса и њихову
замену цегерима, организовали су Удружење грађана „Фанфаре” и Градска општина
Раковица, која је и покровитељ овог пројекта. На перформансу, одржаном у марту
2013. године, представљени су награђени еко цегери.
„ФУТУРА”- Међународни кластер за економски развој
ГО Раковица четврта је по реду локална самоуправа у Србији , која је у марту 2013.
године организовала конференцију из области енергетске ефикасности и заштите
животне средине на којој је представљен рад међународног кластера „ФУТУРА” из
Мађарске, који окупља привредне субјекте из седам европских земаља.
„ФУТУРА” - међународни кластер за економски развој основан је у циљу превазилажења
недостатака рада стручних кластера. Реч је о 38 фирми из различитих грана економије
са територије Мађарске, Украјине, Словачке, Србије, које су се удружиле са циљем
остваривања сарадње. Презентација кластера из области заштите животне средине
имала је за циљ да, поред представљања савремених технологија, створи амбијент за
повезивање локалних и регионалних капацитета ради лакшег протока знања , идеја
и квалитетније сарадње.
„Еno Tree Plantig Day”
У мају 2013. године, ГО Раковица је у сарадњи са ОШ„Ђура Јакшић” учествовало у
међународном пројекту „Еno Tree Plantig Day” који укључује преко 10.000 школа из
157 земаља света. Пројекат подразумева да, све школе учеснице, на договорени дан
посаде по једно дрво и тако допринесу очувању животне средине.
„Зелени дани и јавни час-позив за зелено срце белог града”
ГО Раковица је партнерски учествовала у пројекту „Зелени дани и јавни час-позив за
зелено срце белог града” који је подржан од стране Секретаријта за заштиту животне
средине града Београда, носилац пројекта Санитарно еколошко друштво. Пројекат
је имао за циљ подстицање, усмеравање и јачање свести о значају заштите животне
средине путем јавних окупљања, еко-играоница за предшколце и еко-радионица
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за основце нижих разреда. У оквиру еко-радионица, у новембру 2014. године,
организовани су ликовни и литерарни конкурси на тему „Какво окружење очекујем,
шта могу да учиним”. Најбољи радови су проглашени на јавном часу под називом „Ми
хоћемо чисте реке и зелене шуме” који је одржан у Центру за културу и образовање.
Акција чишћења Кошутњака
У сарадњи са Планинарским друштвом „Копаоник”, у октобру 2015. године, по трећи пут
је организована и реализована акција чишћења Кошутњака, на потезу од ресторана
„Кошута” до Спортског центра Раковица који се налази у ул. Вишевачка бр.2.
Велика дивља депонија , лоцирана на наведеном потезу, наметнула ја потребу да се
овај део Кошутњака чисти у више наврата. Волонтери су осим уклањања биолошког
отпада уклонили и велике количине грађевинског отпада–шута, старе аутомобилске
гуме, дотрајалу белу технику и друго.
Акцију је и овог пута подржало ЈКП„Градска чистоћа” које је обезбедило камион за
одвожење смећа и отпада.
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8.12. ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ

Поред редовних административно-стручних пословних процеса настављена је
континуирана сарадња са надлежним градским и републичким органима, ради потребе
предузимања мера за заштиту и унапређење животне средине и спровођење акционих
и санационих планова на подручју градске општине Савски венац.
Кроз имплементацију Локалног еколошког акционог плана(ЛЕАП-а) реализован је
велики број активности, након чега је покренут процес ревизије стратешко-планског
документа и усагалшавања са Програмом заштите животне средине града Београда.
Дефинисане су теме за потребе презентовања анализе стања животне средине,
информисања и учешћа грађана и заинтересоване јавности у складу са Архуском
конвенцијом кроз предавања и радионице.
Приказ дела континуираних програмских активности у оквиру Локалног
еколошког акционог плана ГО Савски венац (ЛЕАП-а) у периоду од 2012-2015.
године :
Едукативни еколошки програм „ЈАЧАЊЕ СВЕСТИ ДЕЦЕ О ЗНАЧАЈУ ОЧУВАЊА
ЖИВИТНЕ СРЕДИНЕ”
Програм „Јачање свести деце о значају очувања живитне средине” реализује се у
продуктивном партнерству Предшколске установе Савски венац, ГО Савски венац и
УГ „ПОД Театар” већ девет година. Едукативни циклус на годишњем нивоу обухвата 356
радионица у које је укључено 26 група деце из 10 вртића (800 деце 4-6 година старости).
Кроз досадашњу имплементацију едуковано је 7200 деце. Програм је суфинансиран од
стране ГО Савски венац и специфичан је по социјалној компоненти јер је подједнако
доступан сваком детету. На свечаности уприличеној 21. априла 2015.године у општини
Савски венац, Друштво стручњака еколошких наука Србије доделило је специјално
заједничко признање за активно ангажовање на очувању,заштити и унапређењу животне
средине ГО Савски венац, ПУ Савски венац и ПОД Театру, за реализацију партнерског
програма под називом „Јачање свести деце у области заштите животне средине“.
Манифестација „ДЕЧЈИ ЕКОЛОШКИ ФЕСТИВАЛ –ДЕФ”
„Дечји еколошки фестивал” је манифестација која се реализује већ седам година на
територији општине Савски венац са активним учешћем око 550 деце на годишњем
нивоу или 3850 деце укупно. Фестивали су реализовани у Дечјем културном центру
Мајдан: 27. јуна 2012. године, 21. јуна 2013. године, 28 новембра 2014. године. Градски
секретаријат за заштиту животне средине у оквиру пројекта „Зеленоград”, 2014. године
суфинансирао је изложбу као и пратећи део програма фестивала.

424
zastita zivotne sredine prelom.indd 424

26.10.2016 10:32:24

8. Активности градских општина на пољу очувања животне средине

Локална акција „НАЈЗЕЛЕНО”
У оквиру локалне акција „НАЈЗЕЛЕНО”, већ осам година, бира се девет различитих
категорија најлепших зелених површина. Одабране зелене површине на Савском венцу
у првих пет категорија конкуришу даље на градском такмичењу у оквиру Акције ЈКП
Зеленила „За зеленији Београд”, на којем су постигнути бројни запажени резултати.
Обележавање Међународног дана реке Саве-локална акција „САВА У СРЦУ”
ГО Савски венац од 2010. године континуирано учествује у међународној акцији
обележавања Дана реке Саве кроз локалну Акцију „Сава у срцу” која датира на
Савском венцу још од 2007. године. У 2013. години акцију је подржало Министарство
пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде–Републичка дирекција за воде,
са обележавањем Међународног дана реке Саве 1. јуна и централне прославе за град
Београд на Савском приобаљу. Пројектом је обухваћено око 400 учесника. Програм
централне прославе садржао је и Акцију чишћења Савског приобаља „Покренимо и
нешто даље-очистимо савско приобаље!”
У 2014. години теме едукативног и такмичарског програма односиле су се на климатске
промене, „Спој природе, традиције и науке”, сепарацију секундарних сировина, заштиту
природних ресурса. У Акцији је учествовало око 300 учесника различитих циљних група.
У 2015. години Акција „Сава у срцу” реализована је 1. јуна уз подршку Министарства
пољопривреде и заштите животне средине-Републичке дирекције за воде и Coca Cola
Hellenik, у партнерству са БЕЦ-ом, САНЕКО и УГ Маслачак. У бројним програмским
активностима, предавањима, „Савском карневалу”, пловидби бродом са едукативним
програмом и квизом учествовало је око 400 учесника различитих циљних група.
„Заштитимо и сачувајмо природна добра и врсте”
У оквиру овог програма континуирано су се обављале активности у циљу едукације
различитих циљних група, са акцентом на децу и младе. Неке од реализованих
активности биле су и посета специјалном резервату природе „Царска бара“, пловидба
бродом корњача уз интерактивно предавање о природним ресурсима, крстарење
реком Савом бродом „РТД НАУТИКА” где је одржан „Еколошки час на реци”, предавање
на тему „Квалтет воде реке Саве и водних ресурса“ одржао је предавач са Технолошког
факултета проф. Владимир Павићевић, као и посете у 2015. години Центру за рибарство
и примењену хидробиологију „МАЛИ ДУНАВ”и многе друге активности.
Пројекат„Највећа речна истраживачка експедиција”, пројекат „Путујући ЕКО
позоришни караван” и пројекат „Зелена експедиција”
Током 2015. године у партнерству ПУ Савски венац, ПОД Театра и ГО Савски венац
реализован је пројекат „Највећа речна истраживачка експедиција” који је финансијки
подржан од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине и
пројекат„Путујући ЕКО позоришни караван” који је финансијски подржан од стране
Канцеларија за младе и сарадњу са удружењима. Кроз ова два пројекта одржан
је циклус едукативних еколошких радионица за децу у ПУ Савски венац, чиме је
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обухваћена старија и предшколска група од 800 деце. Завршница пројекта „Највећа
речна истраживачка експедиција” уз присуство партнера, мониторинг представника
из Министарства била је отворена за јавност, а реализована је у виду интерактивне
ЕКО представе 27. новембра у вртићу „Краљица Марија”. Пројекат „Путујући ЕКО
позоришни караван”обогаћен је штампаним еко бојанкама за 400деце и пројекцијом
еколошког филма о заштити озона са квизом којој су присуствовала деца предшколског
узраста у Бизнис центру 16. октобра 2015. године.
Пројекат „Зелена експедиција” и снимање документарног филма „Спасимо планету”
реализовано је у току 2012. године испред Дома народне скупштине и општине Савски
венац, а чијој пројекцији је присуствовало око 100 учесника као и деца, родитељи,
васпитачи и стручно особље из ПУ Савски венац, представници институција,Финске
амбасаде која је финансијски подржала пројекат.
„Дан планете Земље”
Дужи низ година општина обележава „Дан планете Земље”кроз многобројне програмске
активности које обухватају различите циљне групе. На акцији обележавања „Дана
планете Земље“ 22. априла 2014. године учествовали су волонтери и представници
Амбасаде Сједињених Америчких Држава, Црвеног крста Савски венац, Удржење за
јавно здравље Србије, ЈКП Зеленило, ученици средње туристичке школе. Програм су
отворили амбасадор и председник општине. Циљ акције био је уређење сквера Др
Росали С.Мортон. Урађено је кошење траве, риљање шибља, орезивање живе ограде,
фарбање ђубријера, постављање и фарбање клупа са ђубријерама. Амбасдор Сједињених
Америчких Држава и председник општине засадили су Liriodendron tulipifera, а на зеленој
површини постављена је инфо табла на српском и енглеском језику са информацијама
о Др Росали Слотер Мортон, која је постала позната по својим хуманих делима након
завршетка Првог светског рата. У акцији је учествовало више од 60 волонтера.
Поводом овележавања Дана планете Земље 20. априла 2015. године реализоване су
биолошке радионице „Моје дрво” са учешћем 100 деце из ПУ Савски венац. Такође, у
сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине 22. априла 2015. године око
100 деце из ПУ Савски венац гледало је представу „Зелена планета”, Театра Додир,у Дому
омладине, а за 70 учесника из средњих школа са Савског венца одржано је предавање
„Земља-Планета на којој живимо”, у анексу Куле Небојша.
„Сат за нашу планету”-Earth Hour
Општина се сваке године активно придружила глобалној акцији „Сат за нашу планету”Earth Hour, коју организује Светски фонд за заштиту природе (WWF) тако што је поред
гашења светла на сат времена на свим општинским објектима, сваке године укључила
и многе институције и организације са седиштем на Савском венцу и шире.
„Европска недеља мобилности”
ГО Савски венац, у оквиру ЛЕАП-а, већ девет година у континуитету обележава
„Европску недељу мобилности” са циљем да се промовише и подигне свест о
одрживој урбаној мобилности, скрене пажња на безбедност у саобраћају као и на
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потребу смањења загађења ваздуха специфичним загађујућим материјама пореклом
од издувних гасова моторних возила. За потребе реализације „Дана без аутомобила”
затвара се улица Топчидерски венац за саобраћај, у којој се налази и Предшколска
установа Савски венац, па се на тај начин успоставља „еколошка” и пешачка зона на
један дан и организује манифестација у „ослобођеном” јавном простору. Такође, за децу
предшколског и школског узраста, младе, грађане организују се различите тематске
радионице: одрживе урбане мобилности, безбедности у саобраћају, здравих стилова
живота, мера за ублажавање климатских промена, одрживог развоја, бициклизма,
заштите природе и др.
У 2015. години многобројне креативне програмске активности и едукативне радионице
реализовали су: Завод за заштиту природе Србије, WWF, Центар за људска права и
студије развоја(CHRDS), Центар за безбедност саобраћаја, Саобраћајно-техничка
школа, Црвени крст Савски венац, Коњички клуб „Сингидунум”, ГО Савски венацпослови заштите животне средине. У квиру акције сви учесници су скупљали чепове
за хуманитарну акцију захваљујући УГ „Чепом до осмеха“. Реализацију манифестације
стручно и безбедносно је подржао МУП, Дирекција полиције, Полицијска управа за град
Београд, Управа саобраћајне полиције. Акцију је подржао и ДЗ Савски венац.У оквиру
манифестације постављен је ЛЕАП-Инфо-пункт о мобилности где су понуђени савети
о опцијама за одрживу мобилност. Општина је регистровала партиципацију у оквиру
међународног регистра„EUROPEAN MOBILITY WEEK 2015”,припремљена је презентација
резултата која је презентована 23. и 24. новембра у Београду од стране координатора
за Србију на састанку европског координационог тима за Европску недељу мобилности
на коме је присуствовало 30 националних координатора из ЕУ,представници „DG MOVE”
и Министарства грађевинарства и саобраћаја.
„Подршка локалним самоуправама у Србији у процесу ЕУ интеграција”
Стална конференција градова и општина (СКГО), уз подршку Краљевине Шведске и
у сарадњи са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона (САЛАР), спровела
је програм који је фокусиран на стварање бољег општег оквира за јачање локалне
самоуправе у процесу интеграције Србије у ЕУ, под називом“Подршка локалним
самоуправама у Србији у процесу ЕУ интеграција” . У оквиру пројекта формиран је
Кластер за буку у чијем раду су учествовали следећи градови и општине: Малме (šve.
Malmö-општина и град у Сканији у јужној Шведској), Град Београд/Градски секретаријат
за заштиту животне средине, ГЗЈЗ, ГО Савски венац и ГО Нови Београд. Кластер се
први пут састао почетком септембра 2012. године, када су представници Шведске
посетили своје партнере у Србији. Том приликом САЛАР и СКГО организовали су
дводневни тренинг у Београду. Након узвратних посета које су се десиле у периоду
јануар-фебруар 2013. године, тематски кластер формализовао је своју сарадњу
потписивањем меморандума и усвајањем Акционог плана рада. Сарадња је формално
почела у марту 2013. године и трајала је 1,5 годину, а током овог периода Град Београд,
ГО Савски венац, ГО Нови Београд и Малме сарађивали су на реализацији активности
из заједничког акционог плана. У оквиру Кластера за буку еколог општине Александра
Имширагић-Ђурић координирала је рад и реализацију активности у складу са АП.
Завршне радионице Кластера за буку, реализоване су 28. и 29. јануарa 2015.године, када
су представљени и резултати рада кроз урађене водиче под називом „Урбанистичке
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мере за смањење буке у граду Београду” и „Управљање буком у граду Београду” пред
представницима свих тематских Кластера.
Пројекат „Урбани џепови Београда”
Градска општина Савски венац је подржала иницијатиту Секретаријата за заштиту
животне средине и Удружења пејзажних архитеката Србије за реализацију пројекта
„Урбани џепови Београда”који су суфинансирани од стране Секретаријата за заштиту
животне средине у 2012. години за 2 локације на територији општине: ул.Црногорска
8 и ул.Краља Милана бр. 32.
Акција „Еко кеса за чистији Савски венац”
У партнерству са ЈКП „Градска чистоћа” и грађанима, општина је реализовала пилот
пројекат за примарну селекцију и сакупљање секундарних сировина на својој
територији под називом „Еко кеса за чистији Савски венац” у периоду од три године.
Захваљујући интересовању суграђана за рециклажу и како је Савски венац постао прва
општина у Београду у којој је реализовано спровођење пројекта примарне селекције и
сакупљања посебних врста отпада ЈКП „Градска чистоћа” је током 2012. године одлуком
Града Београда почела са ширењем пројекта на цео Београд.
„Еколошке патроле Савског венца” и Пројекат „Јавно заговарање примарне
селекције секундарних сировина у средњим школама”
Београдски еколошки центар у партнерству са општином неколико година је
реализовао пројекат „Еколошке патроле Савског венца” са волонтерима средњих школа
и гимназија са ове општине као и Пројекат „Јавно заговарање примарне селекције
секундарних сировина у средњим школама” који је суфинансиран у 2012. години од
стране Градског секретаријата за заштиту животне средине .
Настављена је имплементација активности „Енергетска ефикасност и планирање
урбаног развоја” у току 2012. године кроз пројекат „ЕНЕРГИС”, у оквиру програма
„Excange 3”који је финансирала Европска унија, а спроводила га је Стална конференција
градова и општина. У иницијалној фази катастра унети су подаци из ЛЕАП-а који се
односе на попис загађивача, производне и друге инфраструктуре која предтављају
извор загађења животне средине. Унета су мерна места за праћење квалитета ваздуха,
воде и буке са приказом измерених вредности на годишњем нивоу. Видљивост
пројектних активности општина је показала на Сајму Еко експо који је организован
1 и 2 марта у Експо центру на Новом Београду и Миксер фестивалу у периоду од
трајању од 28. маја до 1 јуна. У оквиру пројекта примењена је пилот активности која
се односила на замену прозора на згради у Кнеза Милоша 69, развој постојећег ГИС-а,
кроз мапу Грејних подручја општине Савски венац и Енергетске ефикасности објеката
под заштитом Завода за заштиту споменика културе. На општинском сајту постављен
је линк ка Агенцији за заштиту животне средине и аутоматској мерној станици Мостар
где се могу витети 2 нивоа приступа параметрима.У току јуна месеца успешно су
имплементиране све активности пројакта. Организоване су завршне активности и
финална конференција.
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Зелени дани на Савском венцу
Општина је у оквиру ЛЕАП-а, Област 6. Подизање нивоа свести, информисаности и
учешћа јавности у процесу доношења одлука у области животне средине, Циљ 6.1.3.
Успостављање изградње продуктивног партнерства реализује програмску активност
6.1.3.9. ЗЕЛЕНИ ДАНИ НА САВСКОМ ВЕНЦУ. Кроз „Зелене дане на Савском венцу” се
поред ретроспективе спроведених активности иницира и поспешује: добијaње више
информација из области животне средине на локалном, градском и националном нивоу,
укључивање грађана, цивилног сектора и градских општина у процесе доношења
одлука везаних за питања животне средине, бољи проток информација и двосмерна
комуникација на релацији доносиоци одлука-грађани, цивилни сектор (локални,
градски и национални ниво), едукација и подизање нивоа знања из области заштите
животне средине свих циљних група, јавно слушање (Public hearing). У претходном
периоду реализован је велики број активности
Обрада података о општини Савски Венац од значаја за израду регистра
загађивача
У сарадњи са Институтом „Кирило Савић” урађена је прелиминарна обрада података о
општини Савски Венац од значаја за израду регистра загађивача, сакупљање техничких,
урбанистичких, статистичких и осталих постојећих података потребних за комплетан и
детаљан попис загађивача на територији општине Савски Венац, обрада сакупљених
података и припрема за теренски рад, теренско прикупљање и провера постојећих
података, обрада података добијених након теренског рада, израда просторног
распореда загађивача животне средине на територији општине Савски Венац.
Попуњавање дрвореда
Дате су бројне иницијативе за попуњавање дрвореда као и одрживост зелених
површина где су и покренуте активности као што је садња од стране ЈКП „Зеленило
Београд” 25. и 26. новембра 2015. године на локацији Алеја Хајд Парк, где је засађено 12
садница платана и локацији Незнаног Јунака где је засађено 10 садница дивљег кестена.
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8.13. ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ

Општина Сопот, једна од 17 општина града Београда, налази се у југоисточном делу
подручја града Београда.
Величина општине је 270,8 km2 и чини је 16 катастарских општина, у којима према
последњем попису из 2011. године живи око 21.000 становника. На подручју општине
Сопот влада умерено континентална клима са јасно изражена сва четири годишња
доба. Од укупне површине територије општине Сопот која износи 27.079 хектара,
пољопривредне површине су заступљене са око 21000 хектара, од чега индивидуално
пољопривредно газдинство око 19200 ha, а друштвени односно остали облици својине
око 400 хектара. Од пољопривредних површина на оранице и баште отпада 15600
ha ,воћњаке 1600 ha, ливаде 1600 ha, пашњаке 750 ha и винограде 289 ha. Учешће
неплодног земљишта износи 4,8 %, а шумског 17,8%.
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.
На територији општине Сопот налази се Заштићено природно добро, предео
изузетних одлика, „Космај”. Заштићено природно добро обухвата 3514,50 ha, од чега
1915,60 припада општини Сопот. Под заштиту је стављен ради очувања и унапређења
живописних пејзажних обележја и ненарушених примарних предеоних вредности
,шума и вода, као и биљног и животињског света. Установљена су два режима заштите
и то режим заштите II и III степена .
На територији општине не врше се мерења квалитета ваздуха, те се општа оцена
може извести на основу прегледа ситуације на терену, као и литературних података.
Генерално, квалитет ваздуха није значајније угрожен, осим у извесној мери у зони
важнијих саобраћајница (посебно аутопута), као и под утицајем енергетских процеса
у урбаној средини (котларнице, индивидуална ложишта). Значајнијих индустријских
извора загађења ваздуха нема.
Конкретне активности, које су посредно или непосредно везане за област заштите и
унапређења животне средине, општина финансира и спроводи у сарадњи са јавним
предузећима чији је оснивач Скупштина градске општине Сопот и то Дирекција за
изградњу општине Сопот, Jавно комунално предузеће „Сопот’’, као и општинске
комуналне инспекције.
Дирекција за изградњу општине Сопот је у складу са својим Програмима пословања:
•

реконструкцију водоводне и канализационе мреже и њихово одржавање,

•

изградњу и уређење локалних путева у укупној дужини од :

•

уређење паркинг простора са око 846 паркинг места,

•

уређење и одржавање јавних изворишта и чесми,
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•

изградња нових и уређење постојећих капеле у МЗ, укупно 17 капела

•

уређење спортских терена и школских игралишта(изградња ограда, трибина,
уградња рефлектора и све пратеће опреме),

•

изградња, реконструкција и одржавање јавне расвете,

•

уређење старих и постављање нових аутобуских стајалишта,

•

чишћење дивљих депонија .Годишње се у просеку уклони само око 200 m3
смећа, због недостатка финансијских средстава.

•

уређење градске депоније,

ЈКП „Сопот’’ је проширило своју мрежу изношења смећа са 1050 на 5651 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 „САТ ЗА НАШУ ПЛАНЕТУ’’ у којој је извршено
искључење јавне расвете на сат времена у улицама у насељу Сопот.
У претходном периоду, подржавана је и акција Министарства „ОЧИСТИМО СРБИЈУ’’ са
циљем подизања свести о неопходности живота у здравој средини. Носиоци акције
били су ученици основних школа, али и представници свих великих предузећа, као и
волонтери-грађани. Задатак акције био је чишћење смећа око путног појаса локалних
и некатегорисаних путева и одвожење смећа на градску депонију. Штета је што је ова
акција укинута, јер је давала феноменалне резултате.
У сарадњи са Секретаријатом за привреду, Службом зоохигијене, уклањају се пси луталице.
Пси луталице представљају велики проблем који се за сада веома споро решава.
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8.14. ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН

Градска општина Сурчин се налази у северозападном делу Беграда на 44°47’21’’ северне
географске ширине и 20°16’29’’ источне географске дужине. Простире се по јужном
ободу сремске лесне терасе и на алувијалној равни леве обале реке Саве, на просечној
надморској висини од 73 метра. Северну границу општине чини ГО Земун, источну ГО
Нови Београд, западну општина Пећинци, док је јужна страна омеђана реком Савом у
укупној дужини од 40 km. Од центра Београда удаљена је 15 km, док је веза са осталим
деловима Србије и света омогућена пресецањем општине најзначајнијим путним
правцима: ауто пут Е70, обилазница око Београда и међународни аеродром Никола
Тесла. Кроз насеља Сурчин и Добановце пролази железничка пруга Батајница-Сурчин.
Укупна површина коју заузима општина Сурчин је 288 km², од чега 28 853 ha обухвата
пољопривредно земљиште. Територију општине Сурчин чине седам насеља: Добановци,
Сурчин, Бечмен, Јаково, Бољевци, Прогар и Петровчић.
Према попису из 2011. године територију ГО Сурчин насељава 44.635 становника, 15.752
домаћинстава.
Активности током 2012. године
Стратегија одрживог развоја Градске општине Сурчин 2012-2021.
Скупштина Градске општине Сурчин је 2012. године донела Одлуку о усвајању Стратегије
одрживог развоја Градске општине Сурчин 2012-2021. Стратегија је рађена у складу са
националним плановима и стратегијама развоја, али се највише наслања на Стратегију
града Београда са циљем да унапреди имплементацију тог плана, али и да оствари
одређене специфичне циљеве које се конкретно односе на општину Сурчин. Један од
најважнијих приоритета за достизање одрживог развоја у градској општини Сурчин
односи се на заштиту и унапређење животне средине и рационално коришћење
природних ресурса.
Канализација
Током 2012. године прве куће у насељу Сурчин прикључене су на канализациони систем.
Пројекат „Урбани џепови”
Општина Сурчин се укључила у пројекат „Урбани џепови Београда” које је покренуо
Секретаријат за заштиту животне средине у сарадњи са Удружењем грађана „Београдски
фестивал цвећа” и Подмлатком удружења пејзажних архитеката. У оквиру пројекта
извршено је партерно уређење зеленила Бечменског рибњака и зелене површине на
окретници аутобуса 601 у Сурчину, у укупној површини од 400 m².
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Отпад
У оквиру акције „Очистимо Србију”, на Дан заштите животне средине, одржана је велика
радна акција чишћења отпада на територији ГО Сурчин. Очишћене су улице у свим
насељима, приобаље Саве, рибњак у Бечмену и друга излетничка места. Акцију су
подржали и у њој учествовали волонтери, невладине организације, привредни субјекти
наше општине.
Општина Сурчин је ранијих година обезбедила 100 жичаних контејнера намењених
сакупљању ПЕТ амбалже, најлона и лименки и равномерно их распоредила по свим
месним заједницама, а одношење овог отпада поверено је ЈП „Аграр”. Овим путем је
током 2012. године прикупљено 13 тона ПЕТ амбалаже и 5 тона најлона.
Акција „За зеленији Београд”
Градска општина Сурчин је први пут узела учешће у акцији „За зеленији Београд”
коју организује ЈКП „Зеленило Београд”. Кандидати који су изабрани да представљају
општину Сурчин у овој акцији, освојили су прве награде у следећим категоријама:
–– Клуб „С”, Јаково, у категорији најлепша зелена површина испред пословног
објекта;
–– ОШ „Бранко Радичевић”, Бољевци, у категорији најлепше школско двориште;
–– Смиљанић Душан, Бољевци, у категорији најлепша окућница.
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Активности спроведене током 2013. године
Бојчинска шума-заштићено подручје
У новембру 2013. године Привремени орган града Београда донео је решење којим се
природно добро „Бојчинска шума” проглашава 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 износи 670,79 хектара, од
чега је 670,5130 хектара (99,95%) у државној својини, а 0,2802 хектара (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;
1) 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.
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Управљање заштићеним подручјем поверено је Јавном предузећу „Србијашуме”,
Шумско газдинство „Београд”.
Количина сакупљеног и балираног амбалажног материјала у 2013. години
Врста амбалажног материјала

Количина (т)

Транспарентна ПЕТ амбалажа

6,680

ПЕТ амбалажа плаве боје

1,225

Остала ПЕТ амбалажа

1,825

Чепови

0,160

Најлон

0,780

Лименке од алуминијума

0,140

УКУПНО

10,810

Активности спроведене током 2014. године
Озелењавање јавних површина
Секретаријату за заштиту животне средине достављен је предлог локација за
озелењавање објеката и површина и ревитализацију угрожених и запуштених јавних
површина.
Обавезе власника громобрана
На основу дописа и података добијених од Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и
нуклеарну сигурност Србије, обавештена су правна лица и предузетници на територији
ГО Сурчин који поседују радиоактивне громобране о обавези њиховог уклањања,
сходно члану 90. став 2. Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној
сигурности (,,Службени гласник РС”, бр.36/09 и 93/12).
Активности спроведене током 2015. године
„Сат за нашу планету”
ГО Сурчин је, као и претходних година, учествовала у акцији „Сат за нашу планету“, коју
организује Светски фонд за природу.
Сарадња са еко-школом
Настављена је сарадња са Основном школом „Вук Караџић” из Сурчина, која поседује
Сертификат о стеченом статусу међународне Еко-школе. У склопу ове сарадње, на
платоу испред зграде ГО Сурчин одржана је продајна изложба дечијих радова, као и
модна ревија. Сви приказани радови направљени су поновним коришћењем отпадних
материјала.

435
zastita zivotne sredine prelom.indd 435

26.10.2016 10:32:27

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

8.15. ГРАДСКА ОПШТИНА ЧУКАРИЦА

У приоритетним задацима ГО Чукарица је унапређење животне средине. Територијално
ГО Чукарица одликује присуство бројних природних и еколошких вредних ресурса, који
су нажалост угрожени у већој или мањој мери штетним антропогеним деловањем, које
се манифестује у следећим еколошким проблемима:
- Недовољно изграђена канализациона мрежа и непостојање постројења за
пречишћавање отпадних вода. Највећи део отпадних фекалних вода испушта се у
Топчидерску реку, Железничку реку, која је уз Ракину бару отворени колектор отпадних
вода. У слив Остружничке реке, своје отпадне воде испушта половина насеља Сремчица,
као и читава насеља – Остружница, Умка, Велика Моштаница, Руцка.
- Индустријско загађење, у овом тренутку није велики извор загађења, јер мало
објеката ради пуним капацитетом – или не ради, што је чешће. Међутим, постојеће
индустријске зоне треба посматрати као потенцијалне загађиваче, и у случају
обнављања или развоја нових индустријских процеса – могу загадити животну средину.
У овој групи је велики број занатских – механичарских радњи, где се као проблем јавља
знатна количина отпадних уља.
–– Аерозагађење – велики број котларница и индивидуалних ложишта.
–– Јавне чесме – најчешће нису за употребу.
–– Клизиште на Умци представља истакнуту природну непогоду потпомогнуту
антропогеним фактором.
–– Бука, поред прометних саобраћајница, укључујући и заобилазницу око
Железника, присутна је од друмског и железничког саобраћаја. Као посебан
облик издваја се бука од авиона приликом прелетања Бановог брда и
Жаркова, као последица кочења приликом слетања на Сурчински аеродром.
–– Дивље депоније – депоније грађевинског шута (дуж старог обреновачког
пута, у Железнику код гробља Орловача, као и на путу од Железника ка Сави)
и аутоотпада. Идентификоване су следеће дивље индустрије:
а) Ибарска магистрала – више локација
б) Радничка улица код броја 39
в) Улица Обалских радника број 22-33, преко пута
–– Постројења одређеног степена ризика на животну средину:
а) „Беопетрол” Савска, стовариште нафтних деривата
б) Ранжирна станица - Макиш, железнички транспорт
в) Викенд насеље – Партизан на Ади Циганлији
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Стратегија ГО Чукарица за период 2014-2020. године. За просторни и комунални развој
за унапређење животне средине, систематизоване су 4 групе:
а) предности
б) слабости
в) могућности
г) претње
а) Најзначајнија предност ГО Чукарица је њено земљиште, пре свега због велике
површине, положаја и покривености планском документацијом.
б) Основне слабости се везују за постојање нехигијенских насеља, еколошки, економски
и социјални проблеми који иду уз таква насеља. Велика слабост је непокривеност
приградских насеља канализационом мрежом.
в) Међу највеће шансе или могућности комуналног просторног развоја сврстава
се покривеност територије ГО Чукарица стратешким документима вишег нивоа,
могућности сарадње са научним и високо – образованим установама на развијању
пројеката и потенцијали у виду Браунфилд локације и обновљиве енергије.
г) У међу претњи издвајају се:
–– опасност од високих водостаја Саве
–– клизиште на Умци
–– наставак угрожавања квалитета животне средине постојећим изворима
загађења
–– мали број надлежности ( ГО Чукарица није јединица локалне самоуправе)
–– споро јачање институција и недовољна коорднација између њих.
Стратегијом развоја ГО Чукарица 2014-2020. године дефинисана је израда ЛЕАП-а. Да
би урадили овај стратешки документ о стању животне средине и вођењу политике
одрживог развоја општине, формирана је Комисија за израду ЛЕАП-а. Позиву да
делегирају своје представнике у Комисији – односно Тим, одазвали су се:
–– Институт „Кирило Савић”
–– Секретаријат за привреду – сектор за водопривреду
–– Фабрика картона „Умка”
–– Дом здравља „Др Симо Милошевић”
–– Завод за информатику и статистику града Београда
–– Градско саобраћајно предузеће Београд
–– ЈКП „Градска чистоћа”
–– Секретаријат за енергетику
–– Градски завод за јавно здравље – Београд
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–– Завод за заштиту природе Србије
–– Јавно водопривредно предузеће „Београдводе”
–– Републички хидрометеоролошки завод
–– ЈКП „Београдски водовод и канализација“
–– Институт за јавно здравље Србије „ Др Милан Јовановић Батут”
–– Министарство пољопривреде и заштите животне средине
–– ЈП „Србија шуме”
–– Секретаријат за заштиту животне срдине
–– Дирекција за управљање отпадом
–– Шумарски факултет
Сви делегирани су подељени у радне групе којима припадају њихове установе и у
току је ближе дефинисање предметниох истраживања – након урађене анкете која је
спроведена на ГО Чукарица, на узорку од 1000 грађана различите старосне и образовне
популације, а која је указала и ближе дефинисала жаришта, односно „еколошке бомбе”
које се морају гасити на Чукарици.
Покретање израде оваквог једног стратешког документа је нешто што је неопходно
свим становницима Чукарице и до краја 2016. године биће комплетиран.
За протекли извештајни период 2013-2015. године на основу учесталих писаних захтева
грађана ГО Чукарица је урадила попис свих јавних слободних и зелених површина ради
реализације пројекта „Урбани џепови Београда”.
Секретаријату за заштиту животне средине достављен је предлог локација за
озелењавање објеката и површина и ревитализацију угрожених и запуштених јавних
зелених површина.
Обрађене су следеће зелене парковске површине у оквиру малих радова општине:
-Ул. Радоја Првуловића, окретница ГСП, линије 55 – уређена је зелена површина и
постављен парковски мобилијар на тартан подлогу.
- Улица Јована Илића – Пећани, уређена је зелена површина и постављен мобилијар
- Улица Милоја Закића II прилаз, уређен је постојећи парк и додат нови мобилијар
- Осветљен парк на Бановом беду, уведен бежични интербет и постављени столови за
шахт, отворена је сцена, димензија 9,6х9,6 метара која прима захтевније програме, као
и целодневне манифестације – „Дани дечије солидарности и забаве на Чукарици”, „Од
срца деца деци”, као и велики концерт КУД-а „Димитрије Туцовић“”
- Терен за боћање у Железнику;
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- Паркови: у центру Сремчице, у Змајевачкој улици, у улици Недељка Чабриновића,
у Трговачкој улици, у улици Саре ернар, у уллици Стјепана Супанца, у улици Петра
Лековића и у улици Милоја Закића I део.
–– Спортски терени и игралишта у: Рупчинама, Великој Моштаници у школи, на
Цераку, на Јулином брду.
–– Теретана на отвореном у ОШ „Доситеј Обрадовић“”на Умци и у Сремчици.
–– Уређена је пешачка зона и зона за рекреацију у Сремчици.
На уређењу и сређивању Чукарице радило се у континуитету – од великих пролећних
акција чишћења до појединачног чишћења депонија:
Велика пролећна акција чишћења на Чукарици (У оквиру пролећног уређења града, на
Чукарици је очишћена велика депонија у Радничкој улици 63).
Уређивање зелених површина на Чукарици (У Сремчици у улици Београдска број 157
је уклоњено неколико старих и трулих стабала која су угрожавала аутобуску станицу
и дечије игралиште).
Сређене запуштене зелене површине у насељу Горица (На иницијативу грађана Сремчице
и Градске општине Чукарица екипе ЈКП „Зеленило Београд” и ЈКП „Градска чистоћа”
очистиле су дана и покосиле преко 60 ари површина на самом улазу у насеље Горица).
Очишћен део Шавничке улице у ромском насељу (На иницијативу Градске општине
Чукарица, екипе ЈКП „Градска чистоћа” очистиле су улицу у ромском насељу, која није
била обухваћена редовним програмом одржавања).
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Акција чишћења Чукаричке падине (заједничка акција градских и општинских
комуналних служби на чишћењу неформалног насеља на Чукаричкој падини).
Почело чишћење Чукаричког рукавца (Средства су обезбеђена из Фонда за заштиту
животне средине и после спроведене јавне набавке ЈВП „Београдводе”).
Уклоњена дивља депонија у насељу Макиш (Захваљујући брзој акцији Градске општине
Чукарица и екипи Градске чистоће, дивља депонија је уклоњена и однето је више од
десет метара кубних смећа).
Акција уклањања дивљих депонија у Радничкој улици (Удруженом акцијом, екипе и
механизација ЈКП „Зеленило Београд” и ЈКП „Градска чистоћа” уклониле су преко 100
кубика смећа и отпада са две локације у дворишту старе школе „Ђорђе Крстић” и у
Радничкој 63).
Настављена акција уклањања депоније у Радничкој улици (У акцију уклањања дивље
депоније у Радничкој 63, као и у Радничкој 52, уклоњено више од 100 кубика отпада).
Настављена континуирана акција чишћења депоније у Радничкој улици (На иницијативу
општине Чукарица и грађана Чукарице падине наставља се континуирана акција
уклањања депоније у Радничкој улици код броја 63).
Уређена запуштена стаза у насељу Церак Виногради (У чукаричком насељу Церак
Виногради покренута је акција уређења и чишћења стазе и зелених површина које су
годинама биле запуштене. Реч је о простору између вртића „Плава птица” и „Сањалица”,
који је представљао праву опасност за грађане који тај пролаз свакодневно користе).
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Чишћење дивље депоније на Обреновачком путу (На иницијативу општине Чукарица
почела је акција уклањања дивље депоније на Обреновачком путу, код скретања за
Макиш. Екипе ЈКП „Градска чистоћа” однеле су више од 160 кубних метара кабастог
отпада, грађевинског материјала и шута које одлажу несавесни грађани).
Уклањање дивљег растиња и чишћење стазе (У насељу Церак Виногради екипе ЈКП
„Зеленило Београд” између Јабланичке и Космајске улице, поред вртића „Сањалица”,
спроводе велику акцију рашчишћавања дивљег растиња, које је годинама ружило овај
део урбаног насеља).
Уклоњена дивља декпонију у Сремчици (На углу Београдске и Горског цара у насељу
Сремчица екипе ЈКП „Градска чистоћа” уклониле су дивљу депонију. Са поменуте
локације однешено је 113m3 смећа).
Очишћене депоније на Умци и Остружници (У чукаричким насељима Остружница и Умка
очишћене су још две дивље депоније. Стари Обреновачки друм у близини ресторана
„Краљичин вагон” и улица Илије Бабића код Дома здравља „Др Симо Милошевић”
добиле су нови изглед)
Комплетно рашчишћена запуштена површина на Цераку (На иницијативу грађана
насеља Церак, општина Чукарице је уз помоћ екипа ЈКП „Градска чистоћа” комплетно
очистила запуштену површину на углу улица Ратка Митровића и Ане Ахматове).
Наставља се акција „За чистију Чукарицу” (Екипе ЈКП „Градска чистоћа” у сарадњи са ГО
Чукарица наставиле су са уклањањем дивљих депонија. Овог пута очишћене су улице
Олимпијских игара, преко пута броја 10 и Савска улица бб).
Настављање чишћења Чукаричког рукавца (Током 2014. године обављено је мање
чишћење овог рукавца када је однето 4.800 кубика, 2015. године очишћено је 6.000
кубика, а сада ћемо очистити 35.000 кубика муља, што ће коштати 22,5 милиона динара).
Уклоњене депоније у Водоводској и Палисадској улици (Током акције је очишћен
простор на углу Водоводске и улице Илије Ђуричића и однете велике количине кабастог
отпада и смећа. Потом је уклоњена депонија на углу Палисадске улице и улице Радивоја
Ракоњца, у непосредној близини вртића.
Уређена је запуштена површина у Дворжаковој улици у Сремчици (Екипе Чистоће
уклониле су ове површине готово 25 кубних метара кабастог отпада, које су несавесни
грађани остављали на овој парцели)
Комплетно рашчишћена запуштена површина у Жаркову (На иницијативу грађана
Жаркова, оппштина Чукарица је уз помоћ екипа ЈКП „Градска Чистоћа” комплетно
очистила запуштену површину у улици Поручника Спасића и Машере, преко пута ОШ
„Ђорђе Крстић”)
На ГО Чукарица ,сваке године се реализује манифестација „Пролеће на Чукарици“.
Акција је под покровитељством ГО Чукарица, а у склопу акције „За зеленији Београд“
у сарадњи са ЈКП „Зеленило Београд“.
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Преаво на учешће имају сви грађани, Скупштине зграда, привредна друштва,
предузетници, школске и предшколске установе са територије ГО Чукарица. Формира
се Комисија са задатком да обиђе све пријављене зелене површине и донесе Одлуке о
избору прва три метс у свих 6 категорија такмичења и то:
1. најлепша зелена површина око стамбене зграде
2. најлепши балкон
3. најлепша зелена површина испред пословних објеката
4. најлепше уређено школско двориште
5. најлепше уређено зеленило око предшколске установе
6. најлепша окућница
Општина из буџета обезбеђује средства за наградни фонд и за 2015. годину је био 200
000,00 динара.
Добитници првих награда у 2015 години по категоријама су:
1. Скупштина станара из улице Радничка број 32, са Чукаричке Падине
2. Кристина Јовановић Ђурић, из улице Нова број 2/15
3. Тениски терени „Беселине” у улици Олимпијских игара број
4. ШО СО „Свети Сава” на Умци
5. Вртић „Буба мара” у Рушњу
6. Драгиша Лукић, из ул. Живојина Табаковића број 25, Вел. Моштаница
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Специјална признања за допринос у очувању животне средине добили су: Скупштина
станара из улице Тоше Јовановић број 14 и Скупштина Станара из улице Требевићка
број 25.
У акцији „За зеленији Београд” такмичење се одржава у 5 категорија у којима учествују
и победници манифестације „Пролеће на Чукарици”.
Како је клизиште Умка вишедеценијски проблем, то се у 2015. години приступило
потписивању Протокола између ГО Чукарица, града Београда и Владе Републике Србије,
преко Министарства за ванредне ситуације.
Циљ тог протокола је да се приоритетно раселе лица која су животно угрожена, јер
упркос забрани становања у тим објектима остали су и даље да живе, јер немају
средства ни где да оду.
Расељавање подразумева више фаза од којих је прва – збрињавање 53 најугроженије
породице. Пресек стања је такав да данас годину дана од тог протокола имамо урађен
пројекат насеља, комплетно сређену документацију и тренутни проблем је плац који
је у међувремену Управни суд у поступку реституције вратио старим власницима, јер
општина није привела намени.
Улажемо напоре да тај проблем ускоро решимо како би градња станова на
Остружници започела уз финансирање Владе Републике Србије.
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9 Институције које се брину
о очувању и заштити
животне средине

9.1. Градски завод за јавно здравље Београд
9.2. Институт за јавно здравље Србије „Др
Милан Јовановић Батут”
9.3. Институт за медицину рада Србије „Др
Драгомир Карајовић”
9.4. Завод за заштиту природе Србије
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9.1. ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ БЕОГРАД

Градски завод за јавно здравље, Београд (у даљем
тексту Завод), у складу са Законом о здравственој
заштити, је превентивна јавно здравствена, здравствено
промотивна и стручно методолошка здравствена
установа за ниво града Београда која обавља
социјално-медицинску, хигијенско-епидемиолошку,
епидемиолошку и микробиолошку здравствену
делатност.
Од свог оснивања, бележи узлазни тренд развоја, који је резултирао усложњавањем
и повећањем обима рада, кадровским јачањем, опремањем, увођењем нових
лабораторијских и других метода рада и стандарда квалитета. При томе нису
занемарени услови рада и стандард радника.
Нов начин рада усклађен је са иновираном организацијом, коју данас структурно чине
засебне организационе целине – Центри, а не више делатности. Тиме су створени
бољи услови за координацију активности и сарадњу међу појединим организационим
јединицама унутар Завода.
Мултидисциплинарни и мултисекторски приступ, фокусирање акција и интервенција
на терену, односно локалној заједници, промоција здравља и афирмација здравих
стилова живота, развој партнерстава за здравље и здравих окружења, флексибилност,
адекватност и правовременост у одговору на актуелне изазове и јавно здравствене
проблеме, су основни метод и садржај рада.
Добро вођена развојна политика последњих неколико деценија, велико ангажовање
запослених, њихова посвећеност послу и приврженост установи имали су за исход да
Завод, који је увек имао значајне развојне потенцијале, прерасте у једну од водећих
јавно здравствених институција у Републици Србији.
Оснивач Завода за потребе града Београда, је Република Србија, чиме је наглашена
његова усмереност ка локалној самоуправи.
Политика континуираног унапређења квалитета рада Завода одражава његову
јавно здравствену функцију, како у односу на сопствену делатност тако и у систему
здравствене заштите у Београду.
ПОЛИТИКА КОНИТИНУИРАНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА
Завод прати, истражује и проучава здравствено стање и здравствену културу
становништва, стање и квалитет животне средине, узроке, појаве и ширења заразних и
других болести, факторе ризика по здравље људи као и организацију и рад здравствене
службе. Рад Завода се одвија у складу са прихваћеном визијом, мисијом, циљевима,
вредностима и принципима.
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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
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9.2. ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ
„ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ“

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

449
zastita zivotne sredine prelom.indd 449

26.10.2016 10:32:31

КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

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
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9.3. ИНСТИТУТ 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
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9.4. ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ 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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КВАЛИТЕТ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ

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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8. Активности градских општина на пољу очувања животне средине

ИЗВОРИ ПОДАТАКА

•

Републички завод за статистику

•

Републички хидрометеоролошки завод

•

Градски завод за јавно здравље Београд

•

Институт за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут”

•

Институт за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”

•

Извештаји Градских општина

•

Извештаји Институција и Јавних предузећа

•

Програм заштите животне средине града Београда(„Службени лист града
Београда”, број 72/15)
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