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Београд, март 2022.

Најбитнији прописи који се баве
квалитетом површинских вода

• Закон о водама ("Сл. Гласник РС", бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016,
95/2018 i 95/2018 - др. закон)
• Закон о јавном здрављу ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016)
• Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010,
91/2010 - испр., 14/2016, 95/2018 - др. закон и 71/2021)
• Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у
површинским и подземним водама и седименту и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012)
• Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних
хазардних супстанци које загађују површинске воде и роковима за
њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 24/2014)
• Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса
површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног
статуса подземних вода (“Сл. гласник РС“, бр. 74/2011)

Целине у оквиру Програма за
2022. и 2023. годину

• Контрола квалитета воде река и канала
• Контрола квалитета воде Савског језера на
Ади Циганлији
• Контрола квалитета воде акумулација
Паригуз, Бела река и Дубоки поток
• Контрола квалитета воде реке Дунав на
купалишту „Лидо“

Контрола квалитета река и канала на територији
Београда
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Сава – Забран
Сава – Макиш
Дунав – Батајница
Дунав – Винча
Колубара – стари железнички
мост код села Ћелије
Колубара – мост на путу за
Обреновац
Галовица – мост у Дечу
Галовица – код црпне станице
Топчидерска река
Железничка река
Баричка река
река Марица
река Пештан
река Турија
река Бељаница
река Лукавица
река Болечица
река Грочица
река Велики Луг
река Раља
канал Каловита
канал Сибница
канал Визељ
Барајевска река
Сопотска река
канал Караш
канал ПКБ
Прогарска Јарчина
Обреновачки канал

Резултати испитивања квалитета воде
река и канала на територији Београда
од 2017. до 2021. године

• Испитано је око 1100 узорака воде река и канала
• На Дунаву и Сави је испитано по 180 узорака воде због
њихове величине и значаја за Београд
• На Колубари и каналу Галовица је испитано по 120
узорака, док је на Топчидерској и Железничкој реци
испитано по 60 узорака
• На осталим малим рекама и каналима је испитано
укупно 380 узорака
• За све реке су карактеристичне повећане вредности
хемијских, физичко-хемијских и микробиолошких
параметара који указују на загађење комуналним
отпадним водама

Резултати испитивања квалитета воде
река и канала на територији Београда
од 2017. до 2021. године

• Квалитет воде Дунава и Саве је у овом периоду
варирао од II до V класе квалитета површинских вода
• Квалитет воде Саве је мало бољи од квалитета Дунава
• Квалитет воде свих осталих водотока је код већине
био између III и V класе квалитета
• Код ових водотока нешто бољи квалитет је забележен
код канала Караш и реке Бељанице код којих је било
неколико узорака који су одговарали II класи, док је
најлоши квалитет био на Топчидерској реци,
Железничкој реци, Великом Лугу, Баричкој реци...

Контрола квалитета воде Савског
језера на Ади Циганлији

1. Рени бунар 14-1
2. Рени бунар 12-1
3. Округло
купатило
4. Дечији базен

Резултати испитивања квалитета воде
Савског језера
од 2017. до 2021. године

• Испитано је 624 узорка воде Савског језера
• 623 узорка је задовољавало све норме за купање и
рекреацију, а само један узорак је одступао
• 608 узорака је одговарало I или II класи квалитета, 15
узорака је одговарало III класи и само један узорак IV
класи

Контрола квалитета воде подавалских
акумулација

1. Паригуз у Реснику
2. Бела река у Рипњу
3. Дубоки поток у
Барајеву

Резултати испитивања квалитета воде
подавалских акумулација од 2017. до
2021. године

• Испитан је по 31 узорак са сваке акумулације
• Квалитет воде акумулација Паригуз и Бела река је
одговарао III и IV класи, док је у акумулацији Дубоки
поток одговарао II, III и IV класи.
• На акумулацијама Дубоки поток и Бела река по 30
узорака је задовољавало све норме за купање и
рекреацију, а на Паригузу 17

Контрола квалитета воде реке Дунав на
купалишту Лидо

1. Купалиште Лидо

Резултати испитивања квалитета воде
реке Дунав на купалишту Лидо
од 2017. до 2021. године

• Испитано је 58 узорака воде реке Дунав на овом
купалишту
• 18 узорака је одговарало II класи квалитета, 34
узорка је одговарало III класи и 6 узорака IV класи
• 52 узорка је задовољавало све норме за купање и
рекреацију, а само 6 узорака је одступало

Од јануара 2018. године месечни извештаји о
реализацији контроле квалитета површинских вода се
објављују на сајту града Београда, на страници
Секретаријата за заштиту животне средине, у делу
корисни линкови, под називом Подаци о квалитету
чинилаца животне средине.
Пре овога годишњи извештаји
објављивани на истој страници.
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https://www.beograd.rs/lat/sekretarijat-za-zastitu-zivotnesredine_3/1746715-podaci-o-kvalitetu-cinilaca-zivotnesredine/

