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УВОД

Стратешка процена утицаја Стратегије развоја града Београда до 2027.  године,  на животну
средину  на  подручју  агломерације  Београда  ће  свеобухватно,  териториално,  временски  и
стратешки  интегрисати  еколошке  аспекте  у  преглед  утицаја  свих  развојних  приоритета,
циљева,  мера  и  пројеката  из  области  привреде,  енергетике,  саобраћаја,  урбанизма,  током
целокупног  поступка  израде  овог  плана  процене  утицаја  развојних  пројеката  на  животну
средину града Београда за период до 2027.,  на основу чега ће се добити могућност избора
најповољнијег  варијантног  решења  (уколико  је  више  њих  предложено)  и  формирања
јединствене  интегрисане  стратегије  развоја  Београда  као  модерног  града  у  складу  са  свим
трендовима  развоја  светских  метропола,  у  складу  са  концептом  одрживог  развоја,  где  је
очување природе и животне средине један од најважнијих услова за квалитетан живот његових
становника у будућности.

У изради овог извештаја ангажоване су одговарајуће струке за поједине области које разматра
Стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину,  коришћени  су  већ  готови  извештаји
секторских  студија  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  пројеката  из  разних
области развоја,  контактиране  надлежне  институције,  а  пре  свега  тога  су  урађене  детаљне
анализе већ постојећих података и временских серија података, а све у циљу добијања што
свеобухватније,  потпуније  и  квалитетније  процене  и  предлога  варијантних  решења која  су
парето оптимална, што је крајњи продукт овог извештаја.

1. Полазне основе стратешке процене
Стратешка процена утицаја предложених развојних пројеката на територији града у оквиру
Стратегије развоја града Београда до 2027. године захтева преглед планирања развоја једног
града  из  свих  области  (урбанистичког  планирања  или  коришћења  земљишта,  енергетике,
индустрије,  саобраћаја,  управљања отпадом и управљања водама).  Припрема свеобухватног
развојног  плана,  уз  коришћење  критеријуми  и  методологије  стратешке  процене  утицаја  на
животнуи  средину  у  планирању  отвара  се  простор  за  сагледавање  насталих  промена  на
простору града Београда на основу до сада предузиманих мера и уважавање потреба предметне
средине у погледу будућих праваца развоја и одрживог односа са природним и социјалним
окружењем  њихове  реализације.  Развоју  претходи  планирање,  а  нова  стратегија  одрживог
развоја захтева задовољење највиших критеринума заштите животне средине.

Стратешка  процена  утицаја  на  животну  средину  (СПУ)  јесте  вредновање  потенцијално
значајних утицаја  планова и  програма на  животну средину и одређивање мера превенције,
минимизације,  ублажавања,  ремедијације  или  компензације  штетних  утицаја  на  животну
средину и  здравље  људи.  Применом СПУ  у планирању,  отвара  се  простор за  сагледавање
насталих промена у простору и уважавање потреба предметне средине. У оквиру ње се све
планом предвиђене активности разматрају са становишта утицаја на животну средину, након
чега се доноси одлука да ли ће се приступити реализацији плана и под којим условима, или ће
се одустати од планираних активности. 

Стратешка процена утицаја интегрише социјално–економске и био–физичке сегменте животне
средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера и усмерава
политику, план или програм ка решењима која су, пре свега од интереса за животну средину.
То је  инструмент који помаже да се  приликом доношења одлука у просторном планирању
интегришу циљеви и принципи одрживог развоја, уважавајући при томе потребу да се избегну
или  ограниче  негативни  утицаји  на  животну  средину,  на  здравље  и  друштвено-економски
статус становништва.
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Значај СПУ огледа се у томе што: 

1. укључује  аспект  одрживог  развоја  бавећи  се  узроцима  еколошких  проблема  на
њиховом извору, 

2. обрађује питања и утицаје ширег значаја, на пример - кумулативни и социјални ефекти,
3. помаже да се провери повољност различитих варијанти развојних концепата, ! избегава

ограничења која се појављују када се обавља процена утицаја на животну средину већ
дефинисаног пројекта.

4. обезбећује  локациону  компатибилност  планираних  решења  са  аспекта  животне
средине, и 

5. утврђује одговарајући контекст за анализу утицаја конкретних пројеката, укључујући и
претходну идентификацију проблема и утицаја који заслужују детаљније истраживање.

СПУ је у праксу планирања локалног еконоомског развоја уведена Законом о заштити животне
средине (''Службени гласник РС'', број 135/2004, 36/09 и 72/09 – 43/11 - Уставни суд, чланови
34. и 35.). Према члану 35. овог закона "Стратешка процена утицаја на животну средину врши
се  за  планове,  програме  и  основе  у  области  просторног  и  урбанистичког  планирања  или
коришћења  земљишта,  енергетике,  индустрије,  саобраћаја,  управљања  отпадом,  управљања
водама и других области и саставни је део плана, односно програма или основе". Како је овај
план  стратешке  процене  утицаја  свеобухватна  анализа  утицаја  на  животну  средину  свих
започетих  и  планираних  пројеката  на  територији  града  Београда  за  период  од  2021  -2030
године, он мора бити усклађен са другим проценама утицаја на животну средину појединачних
пројеката, као и са плановима и програмима заштите животне средине и обавља се у складу са
поступком  прописаним  посебним  законом,  тј.  Законом  о  стратешкој  процени  утицаја  на
животну средину (''Службени гласник РС'', бр. 135/2004 и 88/10), што је овде и случај. 

Наведени  Закон  о  СПУ  урађен  је  у  складу  са  основним  смерницама  које  су  прописане
Директивом Европског  парламента  и  Савета  од  27.6.2001.  (Директиве  2001/42/Е3),  као  и  у
складу са Протоколом о Стратешкој процени утицаја усвојеног 2003.г. у Кијеву која инсистира
на  вредновању  нацрта  планова  и  програма  са  аспекта  последица  на  животну  средину,  уз
ефикасно  и  транспарентно  укључивање  заинтересоване  јавности  већ  у  фази  одлучивања  о
потреби израде предметног извештаја.

Израда СПУ обухвата припрему извештаја  о стању животне средине,  спровођење поступка
консултација,  усвајање  извештаја  и  резултата  консултација  у  поступку  одлучивања  и
доношења  или  усвајања  одређених  планова  и  програма,  као  и  пружање  информација  и
података о донетој одлуци (Закон о СПУ). 

Према члану 6. Закона, критеријуми за утврђивање могућности значајних утицаја на животну
средину планова и доношење одлуке о изради СПУ заснивају се на: 

1. Карактеристикама плана и 
2. Карактеристикама утицаја. 

За доношење одлуке о изради и обухвату СПУ, уз примену осталих критеријума, посебно је
важна идентификација проблема заштите животне средине планског подручја, у нашем случају
града Београда, и могућност утицаја плана на све њене основне чиниоце.

Према члану 13. Закона о стратешкој процени полазне основе стратешке процене1

1 Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину ''Службени гласник РС'', бр. 135/2004 и 88/10
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Обухватају следеће активности:

 кратак преглед садржаја и циљева плана и односа са другим плановима и програмима,
 преглед постојећег стања и квалитета животне средине на подручју на које се

извештај односи,
 карактеристике животне средине у областима за које постоји могућност да буду

изложене значајном утицају,
 разматрана питања и проблеме заштите животне средине у плану и приказ

разлога за изостављање одређених питања и проблема из поступка процене,
 приказ припремљених варијантних решења која се односе на заштиту животне

средине у плану и програму, укључујући варијантно решење нереализовања
плана и најповољније варијантно решење са становишта заштите животне средине,

 резултате  претходних  консултација  са  заинтересованим  органима  и  организацијама
битне са становишта циљева и процене могућих утицаја стратешке процене.

Корак  који  следи  након  постављених  полазних  основа  је  спровођење стратешке  процене
животне средине, а оно се заснива се на следећим основним начелима:

 што раније укључивање стратешке анализе у процес израде политика, планова и
програма, а свакако пре него што се донесу коначне одлуке;

 испитивање еколошких ефеката алтернативних решења, што ће помоћи да се утврди
како промене политика, планова или програма могу смањити еколошки ризик;

 флексибилност  –  методологија  спровођења  стратешке  анализе  није  универзално
прописана, већ се на основу општих препорука примењује методологија прилагођена
конкретним;

 обухват анализе могућих еколошких ефеката треба да буде у сагласности са размерама
очекиваних ефеката;

 користити постојеће  механизме за  анализу  еколошких ефеката,  укључујући јавност,
вредновати учинак анализе и припремити извештај са резултатима.

1.1. Правни и плански основ и оквир
Правни  основ  за  израду  Извештаја  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину
представља одговарајућа регулатива из ове области, а то је на првом месту Закон о заштити
животне средине (“Службени гласник РС”, бр.135/04, 36/09, 72/09, 43/11- одлука УС, 14/16,
76/18,  95/18)  и  на  другом месту  Закон  о  стратешкој  процени утицаја  на  животну  средину
(“Службени гласник РС”, бр.135/04 и 88/10).

Разлог  за  израду  стратешке  процене  дефинисан  је  законском  обавезом  израде  стратешке
процене  за  све  стратешке  планове  и  програме  у  областима  развоја  Београда  (из  сектора
привреде,  индустрије,  енергетике,  саобраћаја  и  изградње)  и  потреби  да  се,  кроз  поступак
приказа,  описа и процене могућих значајних утицаја  свих планова из свих сектора развоја
града на животну средину, дефинишу услови заштите животне средине и обезбеди одрживост
реализације.

Остали правни прописи и уредбе које представљају правни оквир за израду овог документа:

 Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 -
др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон
и 95/2018 - др. закон);

 Закон  о  стратешкој  процени  утицаја  на  животну  средину  („Сл.  гласник  РС”,  бр.
135/2004 и 88/2010);

 Закон о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС” бр. 135/04 и 36/09);
 Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013);
  Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Сл. гласник РС“,

бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013); 
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 Уредба о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземних
водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 50/2012),

 Правилник  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса  површинских  вода  и
параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода („Сл. гласник РС“,
бр. 74/2011).

 Уредба о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних супстанци
које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник 

 РС“, бр. 24/2014).
 Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10);
 Уредба  о  индикаторима  буке,  граничним  вредностима,  методама  за  оцењивање

индикатора  буке,  узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у  животној  средини  („Сл.
гласник РС“, бр. 75/2010);

 Закон о водама („Сл. Гласник РС” бр. 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 -
др. закон);

 Правилник  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  санитарне  заштите  изворишта
водоснабдевања („Сл. гласнике РС“, број 92/08);

 Правилника  о  хигијенској  исправности  воде  за  пиће  (Сл.  лист  СРЈ  42/98,  44/99  и
28/19 );

 Решење о одређивању зона санитарне заштите на административној територији града
Беoграда за изворишта подземних и површинских вода које служе за водоснабдевање
града  Београда  (Министарство  здравља  Републике  Србије  бр.  530-01-48/2014-10  од
01.08.2014. године);

 Закон о заштити земљишта („Сл. Гласник РС” бр. 112/15);
 Уредба  о  граничним  вредностима  загађујућих,  штетних  и  опасних  материја  у

земљишту („Сл. гласник РС“,бр. 30/2018);
 Закон о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“. бр. 72/2009, 81/2009 – испр., 64/2010

– одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 –
одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 37/2019 – др. Закон и 9/2020);

 Генерални  план  Београда  2021.  („Сл.  лист  града  Београда“,  бр.  27/2003,  25/2005,
34/2007, 

 63/2009 и 70/2014);
 Генерални урбанистички план Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 11/2016);
 Регионални  просторни  план  административног  подручја  града  Београда  („Сл.  лист

града 
 Београда“, бр. 10/2004, 38/2011 и 86/2018);
 Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018)
 Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 95/2018)
 Локални план управљања отпадом града Београда 2011 – 2022 („Службени лист града

Београда“, 28/11)
 Закон о рударству и геолошким истраживањима (Сл. гласник РС бр. 88/2011)
 Релевантна подзаконска акта наведених прописа

1.2. Кратак преглед обухвата, садржаја, циљева и задатака плана
Основни циљ стратешке процене утицаја Стратегије развоја града Београда до 2027. године је
минимизација  утицаја  свих  планираних  развојих  пројеката  из  области  привреде,  изградње,
инфрастуктуре, енергетике, саобраћаја на животну средину. 

Веома важан циљ ове стратешке процене је повећања ефикасности и оптималног коришћења
ресурса на територији града Београда, односно допринос одрживом развоју кроз низ мера где
ће се истаћи значај утицаја на животну средину. Један од циљева је преглед пројеката који ће
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допринети квалитету живота и развоја града, а чија реализација има потенцијално позитиван
утицај на животну средину и побољшан квалитет живота у будућности града.

У  извештају  ће  се  разматрати  постојеће  стање  животне  средине  на  подручју  обухваћеном
Планом, а то је подручје Београда. Задаци плана су свакако прикази и карактеристике утицаја
планираних пројеката и њихових садржаја у односу на проблеме заштите животне средине у
складу са критеријумима за одређивање могућих значајних утицаја Плана на животну средину,

Обухват и границе стратешке процене утицаја развојних пројеката у оквиру Стратегије развоја
града Београда до 2027. на животну средину је пoдручje грaдa Бeoгрaдa које територијално
oбухвaтa 3.234 km2 (322.268 ha) са 17 општина (Чукарица,  Врачар,  Вождовац,  Земун, Нови
Београд, Стари град, Звездара, Савски венац, Палилула, Гроцка, Раковица, Барајево, Сурчин,
Младеновац, Лазаервац, Обеновац, Сопот).

Неки од специфичних циљева су:

 унапређење  стратешког  приступа  планирању  развоја  града  са  становишта  политике
заштите животне средине,

 рационалније  коришћење  ресурса  у  секторима  привреде,  индустрије,  енергетике,
саобраћаја, комунални услуга, изградње и становања на територији Београда,

 усаглашавање  свих  развојних  пројеката  града  међусобом  и  са  Стратегијом  развоја
Београда, 

 креирање  јединствене  стратегије  заштите  животне  средине  на  територији  града
Београда са јасним циљевима,  мерама и смерницама за  унапређење услова животне
средине.

1.3. Однос са другим плановима и програмима
При процени могућих утицаја Стратегије развоја града Београда до 2027. на животну средину,
морају се у обзир узети стратегије и планови вишег реда и програми од значаја за предметни
план развоја, због обавезујућих смерница које морају бити имплементиране у планска решења.
На  то  обавезује  једно  од  начела  стратешке  процене  утицаја  -  начело  хијерархије  и
координације  на  свим  нивоима.  Сагледавање  могућих  утицаја  Локалног  плана  мора  да
обезбеди и информације о вези са другим плановима од значаја и циљевима заштите животне
средине датим у тим плановима, као и начин на који су ти циљеви узети у обзир при изради
Стратешке процене.

Сам  обухват  стратешке  процене  утицаја  развојних  пројеката  на  животну  средину  града
Београда за период до 2027. године говори у прилог томе да он мора бити у тесној вези и
координацији са свим већ урађеним пројектима и плановима из свих области развоја града
Београда, такође и у координацији са надлежним институцијама за све развојне пројекте из
свих релевантних области, а у циљу проналажења оптималног решења који у фокус доводи
утицај свих тих планова на животну средину. 

Ова стратешка процена утицаја на животну средину представља преглед већ започетих и/или
будућих пројеката, и усклађивање свих већ урађених страштешких процена утицаја на животну
средину у један сумарни документ. То је један од отежавајућих фактора, јер ова стратешка
процена представља најмањи заједнички садржалац свих већ урађених планова и пројекција и
свих процењених и пројектованих утицаја сваког појединачног плана на све факторе животне
средине. 
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Првенствено за саму израду ове стратешке процене важно је да је усклађена са Националним
програмом  заштите  животне  средине2 где  су  дефинисани  стратешки  циљеви  заштите
животне средине, као и специфични циљеви заштите ваздуха, воде и земљишта, и заштите од
утицаја појединих сектора на животну средину. Њиме су утврђене неопходне реформе које
обухватају регулаторне инструменте, економске инструменте, институционални оквир, систем
мониторинга,  систем  финансирања  у  области  заштите  животне  средине  и  потребну
инфраструктуру  у  области  заштите  животне  средине.  Да  би  се  превазишли  постојећи
недостаци, овим програмом су дефинисани и циљеви индустријске политике међу којима је и
унапређење еколошких стандарда у процесу производње.

Потребно је да ова статешка процена такође усклађена и са Просторним планом Републике
Србије од 2010. до 2020. године3 који прописује увођења еколошки прихватљивих технологија
у енергетици у циљу остварења напретка у заштити животне средине, а један од приоритета је
смањење  загађења  која  потиче  из  енергетике  а  са  друге  стране  -  повећање  енергетске
ефикасности. Оно је сагледано у секторима зградарства, индустрије, саобраћаја и комуналних
услуга, а све у контексту одрживог коришћења и очувања природних ресурса. Нови Просторни
план Републике Србије за период од 2021. до 2035. године је у изради није био доступан током
израде СПУ.

Неопходно је  ускладити стратегију  развоја  која  се  доноси за  период до 2027.  године  и  са
Националном стратегијом одрживог развоја4 која се такође бави питањима заштите животне
средине  и  смањења  загађења  ваздуха  који  потиче  из  енергетике  и  индустрије,  затим
унапређењем приступа јавности информацијама о квалитету ваздуха и подизање јавне свести о
стању и утицајама на факторе животне средине. Секторски циљеви ове Националне стратегије
одрживог рзавоја у области енергетске ефикасности су: унапређење енергетске ефикасности у
свакој  фази производње добара и услуга − од дизајнирања, производње, преко примарне и
секундарне употребе, до рециклаже и одлагања; рационално коришћење сировина и смањење
саобраћајaјне интензивности, чему ће се у овој стратешкој рпоцени посветити посебна пажња.
У  погледу  климатских  промена  и  заштите  озонског  омотача  Националног  стратегијом
одрживог развоја одређено је прилагођавање привредних субјеката у секторима енергетике,
комунално-стамбене  делатности  политици  заштите  климе  и  испуњавање  међународних
уговора.  Све  ово  је  усаглашено  са  стратешким  опредељењима  из  НЕРП5-а,  а  од  изузетне
важности је за пројекције и будуће пројекте у периоду на који се односи ова СПУ.

Како је  сектор енергетике  један од најризичнијих за  ваздух у Београду,  овај  план страшке
процене потребно је да прати Стратегију развоја енергетике Републике Србије6, због праћења
загађења која долазе од становништва и смањења истих проширивањем система даљинског
грејања, због сектора обновљивих извора енергије, због енергетске политике која је окренута
ка  сценарију  са  применом  мера  енергетске  ефикасности.  Област  енергетике,  као  највећи
загађивач ваздуха и вода, кроз изградњу нових економски, еколошки и друштвено одрживих
постројења је један од кључних приоритетних циљева који је формулисан у Стратегији развоја
енергетике  Републике Србије  односи  се  на  Реконструкцију  термоелектрана,  сагласно
Директиви о великим ложиштима, и смаим тим велика шанса за смањење загађености и бољег
стања животне средине у целости.

2 Национални програм заштите животне средине (''Сл. гласник РС'', бр. 12/10)
3 Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године ("Сл. гласник РС", br. 88/2010)
4 http://www.zurbnis.rs/zakoni/Nacionalna%20strategija%20odrzivog%20razvoja.pdf 
5
 Национални план за смањење емисија главних загађујућих материја које потичу из старих великих постројења за сагоревање, 

"Службени гласник РС", број 10 од 6. фебруара 2020.
6
 Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године. "Службени гласник РС", број 

101 од 8. децембра 2015. 

8

http://www.zurbnis.rs/zakoni/Nacionalna%20strategija%20odrzivog%20razvoja.pdf


Због загађења ваздуха које потиче великим делом са депонија у Београду, важна је у изради
овог плана и Стратегија управљања отпадом7,  која је у складу са Националном стратегијом
управљања отпадом. Применом основних принципа управљања отпадом решавају се проблеми
отпада на месту настајања, принципу превенције, одвојеном сакупљању отпадних материјала,
принципу неутрализације опасног отпада, регионалног решавања одлагања отпада и санације
сметлишта,  имплементирају  се  основни  принципи  ЕУ  у  области  отпада  и  спречава  даља
опасност по животну средину и генерације које долазе.

Да би обухват СПУ Стратегије развоја града Београда до 2027. био што ажурнији у погледу
информација  и  довољан  за  адекватну  процену,  коришћени  су  бројни  извори  података,  већ
припремљени извештаји и пројекти, а неки од њих су : 

 Стратегију развоја  града Београда,  стратешки циљеви,  приоритети и мере одрживог
развоја до 2021. Чији је носилац израде: Градска управа Града Београда, Секретаријат
за привреду;

 Стратешка процена утицаја локалног плана управљања отпадом града Београда 2021-
2030.  на животну средину.  Чији је  носилац израде:  Градска управа Града Београда,
Секретаријат за заштиту животне средине;

 Локални план управљања отпадом града Београда 2021-2030. Чији је носилац израде:
Градска управа Града Београда, Секретаријат за заштиту животне средине;

 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације
за гондолу Калемегдан-Ушће,  градске општине Стари град и Нови Београд.  Чији је
носилац израде: Институт за архитектуру и урбанизам Србије

 Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за
период до 2033.  са пресеком 2027. године -  Стратешка процена утицаја на животну
средину. Чији је носилац израде: Град Београд - градска управа - Секретаријат за јавни
превоз

 И з  в  е  ш т  а  ј  о  јавном увиду у  нацрт локалног  плана  управљања отпадом града
Београда у периоду 2021.-2030. Године са извештајем о стратешкој процени утицаја
локалног плана управљања отпадом града београда у периоду 2021-2030.  Године на
животну средину. Чији је носилац израде: Градска управа Града Београда, Секретаријат
за заштиту животне средине;

 Стратешкa проценa утицаја за национални план за смањење емисија (NERP).Чији је
носилац израде: Министарство заштите животне средине Републике Србије

 Извештај о стратешкој процени утицаја акционог плана за одрживе енергије и климу за
град  Београд  (SECAP)  на  животну  средину  -  нацрт  .Чији  је  носилац  израде:  Град
Београд - градска управа. 

1.4. Разматрана питања и проблеми заштите животне средине 
Стратешка процена утицаја  представља инструмент који је  у  функцији реализације  циљева
одрживог развоја. Стратешка процена интегрише социјално–економске и биофизичке сегменте
животне средине, повезује, анализира и процењује активности различитих интересних сфера и
усмерава план или програм ка решењима која су, пре свега од интереса за животну средину.

Идентификовани су кључни проблеми заштите животне средине на основу увида у стање и
података добијених са терена, затим из оцене стања животне средине.

Грађани  и  органи  градских  управа  града  Београда  су  препознали  озбиљност  и  хитност
решавања идентификованих проблема :

7 Према стратешкој процени утицаја локалног плана управљања отпадом града београда 2021-2030. на животну средину
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 загађења  ваздуха,  унутар  градског  језгра  и  великих  саобраћајница,  пореклом  од
саобраћаја  ,  из  индивидуалних  ложишта  и  малих  угоститељских  објеката,  из
индустријских постројења, топлана и котларница, енергетских постројења ван градског
језгра али и депонија и депонијског гаса (због неправилног управљања отпадом),

 прекомерни ниво буке пореклом из саобраћаја у урбаним подручјима града као и бука
од старне индустрисјки и енергетких постројења у субурбаним деловима града,

 загађење  земљишта  у  урбаним  подручјима  од  последица  неправилног  управљања
отпадом,

 загађење вода, површинских вода и водоснабдевања становништва,  кључни проблем
код  загађења  вода  је  управљање  отпадним  водама,  како  у  погледу  развоја
канализационе мреже насеља, тако и проблем заштите вода од загађивања. 

Програми за  унапређење животне  средине  су  уско  повезани са  економским потенцијалима
развоја  града,  с`тога  је  неопходно у  процесу развоја  и  реализације  свих пројеката  из  свих
сектора и области развоја Београда ускладити са одговарајућим условима (нормама) заштите
животне средине,  и ако је могуће за  сваки одобрени пројекат (а  за који је  према Закону о
стрешкој процени прописано да ли је обавезан или не да се за њега уради Стратешка процена
утицаја на животну средину) да се изврши анализа и процена његових утицаја на чиниоце
животне  средине,  или  креира  стратешка  процена  утицаја  сваког  тог  пројекта  на  животну
средину ако је тако Законом регулисано.

2. Преглед постојећег стања и квалитета природне и животне
средине на подручју за које се Извештај односи

2.1. Природне карактеристике подручја

2.1.1.  Геогрaфски положaј8

У географском смислу град Београд смештен је у југоисточном делу Европе, на ушћу Саве у
Дунав, на коси између алувијалних равни ових река. Физичко-географске карактеристике града
одређене  су  сложеним  факторима  који  су  утицали  на  формирање  различитих  природних
целина које се јављају на овом простору. Просторно ширење Београда омогућило је да се он
данас смештен на шумадијској, сремској и банатској страни, као и у посавском и подунавском
појасу. Географски положај Београда дефинисан је следећим координатама: 44º49'14'' северне
географске ширине и 20º27'44''  источне географске дужине (координате у Кнез Михаиловој
улици).  Просечна  надморска  висина  Београда  је  132  mnv,  најнижа  тачка  се  налази  на
територији  Гроцке  и  износи  71  m,  а  највиша  на  планини  Космај  (628  m).  Највиша  кота
Београда на ужем градском подручју је на Торлаку (Вождовац) – црква Свете Тројице 303.1 m,
а најнижу има Ада Хуја 70.15 m.

Београд  је  главни  град  Републике  Србије  и  представља  привредно,  културно  и  образовно
средиште земље. С аспекта развојних капацитета, то је најдоминантнији регион и најгушће
насељено подручје у Србији, у којем насеље Београд чини окосницу уз коју се економски и
морфолошки трансформише и његово окружење. Функционали утицај Београда огледа се у
бројним социјалним, привредним и саобраћајним и техничким везама које град успоставља не
само са општинама унутар региона, већ и са градовима ван њега. Функционално-економски

8
 Преглед већине чињеница, навода и показатеља који креирају природно и друштвено окружење од значаја за постојећи ниво и 

будуће правце развоја Града Београда је преузет из ранијих стратешких докумената од којих издвајамо: СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА 
ГРАДА БЕОГРАДА-СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ДО 2021., посебно прилог 1: 
Анализа стања, Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за привреду, 2016.г ; ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА
ОТПАДОМ ГРАДА БЕОГРАДА 2021-2030., Град Београд, Градска управа града Београда, Секретаријат за заштиту животне 
средине, 2020.г; ПЛАН КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА У АГЛОМЕРАЦИЈИ БЕОГРАД, Град Београд, Градска управа града Београда, 
Секретаријат за заштиту животне средине, 2021.г; 
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простор Београда данас чине административна подручја Града Београда и суседних градова и
општина  –  Панчева,  Смедерева,  Смедеревске  Паланке,  Аранђеловца,  Уба,  Лајковца,
Владимираца, Пећинаца, Руме и Старе Пазове.

2.1.2. Клима

Подручје  грaдa  Беогрaдa  се  нaлaзи  у  облaсти  умерено-континентaлне  климе,  сa  локaлним
вaријететимa. Средњa годишњa темперaтурa вaздухa износи 11,7˚C, aли се темперaтурa мењa
услед aнтропогених утицaјa урбaног подручјa. Просечнa годишњa количинa пaдaвинa је 659
mm. Кише има највише у месецима када је то за вегетацију најпотребније (у мају и јуну).
Просечaн број снежних дaнa је 27, док просечнa годишњa релaтивнa влaжност вaздухa износи
69,5%, док је у периоду у последњих 10 година пала на 66,29%.Просечaн број ведрих дaнa у
години  је  67,  a  облaчних  111.  Средњи  aтмосферски  притисaк  у  Беогрaду  је  1001  mb.
Кaрaктеристикa беогрaдске климе је и кошaвa, југоисточни и источни ветaр, који дувa у јесен и
зиму, доносећи ведро и суво време. Овaј ветaр имa велику улогу у пречишћaвaњу вaздухa у
Беогрaду. Присутни су још и зaпaдни и северозaпaдни ветрови, који дувaју током целе године.
Средње  годишње  осунчање  и  доминантна  ваздушна  струјања  представљају  потенцијал  у
погледу коришћења енергије сунца и ветра у будућности.

„Вековни ход температуре у Београду указује на тенденцију раста. Просечна температура у
Београду је у периоду 1888-1937. година износила 11.3ºС, а у периоду 1938-1987. год. достигла
је 11.8ºС. У периоду 1961-1990. износила је 11.9 ºС. Средња годишња температура ваздуха у
Београду према подацима РХМЗ-а у периоду 2000-2018. година износила је 13.5°C. Средња
годишња температура у Београду за десетогодишњи период од 2011. до 2020. године износи
14,3 °C .  Највиша максимална дневна температура у Београду забележена је  24.  jулa 2007.
године (43.6°С), истог дана када је забележена и највиша дневна температура у Србији од када
се врше метеоролошка мерења (Смедеревска Паланка, 44.9°С).9

Табела 1. Средња годишња темепература ваздуха у Београду по годинама за период од 10
година (2011-2020)

Извор : извештаји Републичког хидрометеоролошког завода

Година
201
1

2012 2013
201
4

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Средња температура за
период 2011-2020 (°С )

Средња годишња 
температура (°С )

13.4 14.25 14 14.4 14.25 13.9 14.2 14.85 15.5 14.25
14.3

Табела 2. Средња годишња влажност ваздуха у Београду по годинама за период од 10 година
(2011-2020)

Извор : извештаји Републичког хидрометеоролошког завода

Година 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
201
8

2019 2020
Средња влажност
ваздуха за период

2011-2020 (%)

Средња
годишња
влажност
ваздуха (%)

67.8 61.8 66.8 71.2 67 67.7 64.1 67.6 62.2 66.7 66,29

9 Извор података: годишњи извештаји Републичког хидрометеоролошког завода
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Најважнији  природни  фактор  просторне  расподеле  падавина  на  териорији  Београда  јесте
рељеф,  а  највећа  количина  падавина  јавља  се  почетком  лета.  Средња  годишња  количина
падавина  у  Београду  за  период  од  сто  година  (1891-1990)  износила  је  665  mm.  Према
доступним подацима РХМЗ-а за период 2000-2018. год. средња годишња количина падавина
износи  706.3  mm.  Током  последње  две  деценије,  највећа  количина  падавина  на  простору
Београда забележена је 2014., са 1095.1 mm (највећа количина падавина излучена је у мају, што
је резултовало мајским поплавама 2014. године). а најмања 2000., са свега 367.7 mm.“10

2.1.3. Природни потенцијали

Природне потенцијале  Београда чине водни ресурси (пре свега трaнзитне воде – река Сава,
Дунав,  Колубара  и  Тамиш,  неколико  површинских  акумулација,  са  преко  200  km  речних
обала),  значајне  минералне  сировине  (пре  свега  резерве  лигнита  у  Колубарском  басену),
пољопривредно  земљиште  (67,7%  укупне  територије  града)  и  шумско  земљиште  (највеће
површине су у општинама Лазаревац, Палилула, Сопот, Барајево и Обреновац). Ови ресурси
представљају  потенцијал  на  коме  се  уз  постојеће  људске  ресурсе  заснива  економски  и
привредни развој Београда. Екосистемски диверзитет, диверзитет флоре и фaуне предстaвљaју
рaзвојну предност у односу нa друге велике грaдове у центрaлној и зaпaдној Европи. Услед
бројних  aнтропогених  утицaјa,  природни  екосистеми/предели  су  у  прошлости  знaтно
модификовaни, тaко дa дaнaс преовлaђује: урбaни, субурбaни и култивисaни предео. 

Рaди очувaњa природних екосистемa грaдa Беогрaдa, поред очувaњa зaштићених природних
добaрa, пaжњу требa посветити и aутохтоним екосистемимa, пре свегa, кaрaктеристичним и
релaтивно  добро  очувaним  шумским  екосистемимa  нa  Авaли,  Кошутњaку,  Губеревaчким
шумaмa, aли и у плaвној зони Дунaвa. На територији града се налази укупно 46 заштићених
природних добара, од чега су три локалитета предели изузетних одлика (Велико рaтно острво,
Космaј и Авaлa), 36 споменика природе (ботaничке вредности) кaтегорисaних кaо природнa
добрa  од  великог  знaчaјa  или  знaчaјнa  природнa  добрa,  пет  локалитета  су  заштићени  као
споменици  природе  геолошког  карактера  и  два  локалитета  резервата  природе.  Заштићена
природна добра заузимају 1,76% од укупне површине града.

2.1.4. Становништво

Београд чини мање од  4% површине Републике  Србије  а  у  њему живи четвртина  укупног
становништва земље.  У Београду се може становати у преко 140 насеља,  у  једном од 700
хиљада домаћинстава, радити у некој од преко 70 хиљада фирми, које стварају преко 40 одсто
бруто  домаћег  производа  Републике  Србије.  Али  ништа  не  описује  тако  добро  његову
величину и лепоту као било који од његових 1.694.480 становника u 2020. години.11

Према попису из 2011.године , на широј територији Београда живело је тада 1.659.440 сталних
становника, а највећа општина по броју становника је Нови Београд (који је тада 2011. бројао
212.104 становника.

Када су пројекције за будућност у питању, што је важна перспектива овог извештаја, према
најновијим демографским прогнозама Инситута за друштвене науке, број становника у Држави
Србији  смањиће  се  2030.  на  6  000  000  а  до  2050.  на  5  000  000  становника.Такође  према
подацима из 2020.године и анализама Програма Уједињених нација за развој (УНДП) Светска
банка процењује да ће до 2050. број становника у нашој земљи пасти на 5,79 милиона12, што би

10 ЛОКАЛНИ ПЛАН УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА БЕОГРАДА 2021-2030., Град Београд, Градска управа града Београда, 
Секретаријат за заштиту животне средине, 2020.г
11 Подаци преузети од Републичког завода за статистику
12 Подаци преузети са званичне странице Програма Уједињених нација за развој : 
https://www.rs.undp.org/content/serbia/sr/home/stories/why-we-keep-declining-in-numbers.html 
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требало да утиче на сам град Београд и смањење и његове укупне популације за 4,5 одсто, у
периоду између 2018. и 2050.

2.1.4.1. Број становника

Позиција Београда међу осталим европским градовима и његов потенцијал,  између осталих
фактора,  под  великим  је  утицајем  карактеристика  његовог  становништва  (бројности,
образовања,  активности,  креативности,  културолошких  вредности  карактеристичним  за
подручје Балкана и многим другим социолошким и културолошким факторима).

Слика 1.  Удео становништва Београда у укупном становништву Републике Србије  (Извор:
РЗС)

24.4%

75.6%

Београд Остатак

Слика 2. Удео површине Београда у површини Републике Србије (Извор: РЗС)

3.7%

96.3%

Београд Остатак

У  три  следећа  највећа  града,  Новом  Саду,  Нишу  и  Крагујевцу  живи  укупно  око  760.000
становника,  што  је  скупа  непуних  11%  становништва  Србије.  Оваква  неравномерност  у
распореду градова према популационој величини сврстава Србију у ред земаља које одликује
тзв. „модел примарног града“ (енг. Primate City), који карактерише доминација једног урбаног
центра  који  може  бити  ограничење  укупног  развоја  земље,  али  такође  може  бити  и
„локомотива“ економског развоја, посебно у земљама у развоју. Пример овако доминантног
града у Европи је и Беч, где се пораст броја становника види као прилика која не доноси само
нове изазове,  већ и више креативности,  више идеја  и више потенцијала за  развој,  односно
сматра  се  да  раст  града  повећава  његов  значај  и  значај  региона,  што  привлачи  и  људе  и
капитал.

Две основне карактеристике становништва Републике Србије су изражена урбанизација (чак
61%  укупне  популације  живи  у  урбаним  насељима)  и  континуирано  смањење  и  старење
становништва.
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Урбанизација је последица пресељавања становништва из руралних у урбане центре и старења
становништва које је остало у селима, која се са проласком времена све више празне,  што
миграцијама, што природним путем.

Изражена,  вишедеценијска  депопулација  у  Републици  Србији  резултат  је  ниске  стопе
фертилитета,  ниског  и  негативног  природног  прираштаја,  старења  становништва  и  растуће
емиграције. Међутим, град Београд не дели у потпуности судбину читаве земље, будући да из
године  у  годину бележи умерени раст  броја  становника.  Пројекције  становиштва  за  2031.,
израђене на основу података из 2019. године показују да ће се исти тренд наставити те да ће се
број становника Београда увећати за око 65.000 лица. 

Графикон 1. Промена броја становника од 2011. до 2031. (Извор: РЗС)
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Раст броја становника у Граду Београду резултат је позитивног миграционог салда, односно
већег броја досељеног у односу на одсељено становништво, а не позитивних демографских
показатеља.

2.1.4.2. Природно кретање становништва

Према ниским стопама наталитета и морталитета Београд се не разликује значајно од остатка
Србије.  Након  периода  (1961-1980)  осцилирања  стопе  природног  прираштаја  на  релативно
високом  нивоу  (8-9‰)  уследио  је  период  константног  пада.  Негативне  стопе  природног
прираштаја, односно већи број умрлих од броја рођених, Град Београд почео je да бележи од
1992. године, најпре у ужем градском подручју, а затим и у насељима шире зоне, а од 2011.
године на целој територији града становништво се не обнавља природним путем.

Графикон 2. Стопа природног прираштаја (на 1.000 становника) (Извор: РЗС)
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Све до почетка новог миленијума стопа природног прираштаја непрекидно опада, када следи
нови период осцилирања са благим поправљањем од 2009. до 2016. године. Након новог пада у
2017., када је дошла до -2,2‰. у следећој години почела благо да се поправља, тако да је у
2019. забележена стопа -2,0‰.

Табела 3. Природно кретање становништва Града Београда, 2015-1019.

Период
Процењен

број
становника

Број
живорођени

Број умрлих
Стопа

природног
прираштаја

2015 1.679.895 18.356 21.196 -1,7

2016 1.683.962 17.967 20.803 -1,7

2017 1.687.132 18.000 21.768 -2,2

2018 1.690.193 17.959 21.484 -2,1

2019 1.694.056 18.153 21.604 -2,0

Посматрано  по  градским  оштинама,  најнеповољнија  ситуација  је  у  Сопоту  где  је  стопа
негативаног  природног  прираштаја  на  1.000 становника,  чак -8,6,  а  следе  Барајево  (-5,7)  и
Савски  Венац  (-5,1).  Позитивну  стопу  природног  прираштаја  2019.  године  бележи  једино
градска општина Звездара (0,3).

Графикон 3. Стопа природног прираштаја (на 1.000 становника), по општинама, 2019.
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2.1.4.3. Фертилитет

Број који би обезбедио просту репродукцију становништва је 2,1 дете по жени. Међутим 2011.
године у Граду Београду он је износио 1,44 док је 2019. повећан на 1,53. 

Разлог ниског фертилитета је  одлагање родитељства,  односно то што највећи број  жена не
учествује у рађању у периоду који је идеалан за то, па поред осталих разлога, једноставно нема
времена да се оствари већи број деце. То потврђују подаци Пописа 2011, према којима је у
Београду тек свака трећа жене старости између 25 и 29 година, родила бар једно дете, док је у
групи од 30 до 35 рађала готово свака друга, односно 42,8% њих нема децу.
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Графикон 4. Стопа укупног фертилитета (број деце по жени)
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Најчешће препознати разлози због којих се одлаже рађање су првенствено економске природе
(незапосленост, нерешено стамбено питање, низак животни стандард и сл.). Међутим ту је и
читав спектар социолошких разлога, попут оних из Лестагове листе (Lesthaeghe, 2001):

 виши ниво образовања и економска аутономија жена,
 високе аспирације за материјалним добрима које условљавају потребу за другим

приходом у породици форсирајући запошљавање жена,
 повећано инвестирање у професионалну каријеру и жена и мушкараца,
 повећано улагање у идентитет у условима повећаног ризика за развод брака,
 ширење  постматеријалистичких  циљева,  као  што  су  самореализација,  етичка

аутономија, слобода избора и толеранција на неконвенционално понашање,
 раширена жеља за уживањем у животу,
 распрострањен мотив за очувањем отвореног пута за будућност.13

С обзиром на то да је у  медицинском смислу оптимални период за  рађање првог детета у
двадесетим годинама, за поправљање оваквог стања потребно је најпре подстицање рађања и
подизања  првог  детета  у  оптималној  доби  живота,  за  шта  је  неопходно  свеобухватно
сагледавање свих социолошких, културолошких, економских и других фактора. 

2.1.4.4. Старење 

Низак ниво рађања и продужетак животног века старог становништва доводи до тога да се
удео младих континуирано смањује, док је, истовремено све израженији пораст удела старих.
Поређење најновијих параметара виталне старистике за 2019.  годину, са подацима из 2011.
године  потврђује  континуитет  овог  процеса.  Наиме,  за  непуну  декаду  просечна  старост
становника Града Београда повећала се за готово читаву годину (са 41,7 на 42,5), а у појединим
градским општинама и значајно више. Најугроженији је Сопот, где је 2019. године просечна
старост прешла 45 година, а чак и Сурчин, који је 2011. једини имао просечну старост испод 40
година,  иако је и даље градска општина са најмлађим становништвом,  сада бележи пораст
просечне старости за чак 1,6 година. Неочекивано, смањење просечне старости (од око пола
године) бележе једино централне градске општине – Врачар, Савски венац и Стари град. 

13 Популација Србије почетком 21. века, Републички завод за статистику, 2015.
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Табела 4. Основни демографски показатељи

Стопа
природног

прираштаја

(на 1 000
становника)

Индекс
старења

Просечна
старост

2011 2019 2011 2019 2011 2019

Република Србија -5,2 -5,3 0,88 1,44 42,1 43,3

Београдски регион -1,5 -2,0 0,63 1,34 41,7 42,5

Барајево -5,5 -5,7 0,92 1,69 42,9 44,7

Вождовац -2,0 -1,6 0,96 1,37 42,3 42,5

Врачар -2,9 -3,4 1,31 1,62 44,8 44,0

Гроцка -0,5 -1,1 0,64 1,29 40,1 42,1

Звездара 0,0 0,3 0,82 1,22 41,1 41,5

Земун -0,5 -1,1 0,77 1,23 41,0 41,9

Лазаревац -1,9 -2,5 0,68 1,23 40,5 41,7

Младеновац -5,3 -4,8 0,85 1,42 42,2 43,1

Нови Београд -2,0 -2,2 1,02 1,41 42,9 43,1

Обреновац -3,5 -2,5 0,77 1,31 41,3 42,5

Палилула -0,1 -1,4 0,74 1,19 40,6 41,3

Раковица -1,5 -4,2 0,88 1,35 41,6 42,9

Савски венац -5,7 -5,1 1,12 1,56 44,0 43,5

Сопот -5,2 -8,6 1,07 1,76 43,9 45,3

Стари град -3,4 -4,5 1,41 1,80 45,2 44,7

Сурчин -0,6 -0,1 0,62 1,13 39,6 41,2

Чукарица -0,4 -1,6 0,78 1,41 41,0 42,9

Благи позитиван помак, у градским општинама које годинама уназад важе за најстарије, могао
би да буде последица интензивне стамбене изградње у овим градским општинама и додатног
досељавања млађег становништва, али истовремено и последица мера за унапређење рађања,
запошљавања и сличних мера које  су донете последњих година,  на националном и нижим
нивоима организације државе. 

2.1.4.5. Миграције

Захваљујући  досељавању,  првенствено  из  других  делова  Србије  и  са  простора  бивших
југословенских република, Град Београд успева да одржи раст броја становника. Овакав утицај
миграција на популацију Београда не изненађује, напротив то је појава карактеристична за све
сличне градове у свету. Само је током седамдесетих и осамдесетих година допринос природне
и миграционе компоненте расту популације  био релативно избалансиран. И пре,  а  посебно
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после  тог  периода  миграције  су  биле  одлучујући  чинилац  раста  становништва  Београда.
Посебно значајан утицај на демографске промене и дистрибуцију становништва Београда имао
је распад СФРЈ и ратови на простору бивше Југославије током 90-их година прошлог века, када
је дошло до прилива великог броја избеглих и интерно расељених лица са Косова и Метохије.
Прилив избеглог и расељеног становништва био је у највећој мери усмерен ка деловима града
који  не  припадају  ужем  градском  подручју,  већ  општинама  које  нису  имале  препреке  за
територијално ширење своје стамбене зоне попут тадашњег14 Земуна, где је досељено готово
22.000 избеглих лица,  затим Новог Београда (око 16.000),  Чукарице (око 14.000),  Палилуле
(око 11.300), као и Гроцке и Барајева. Својеврстан популациони бум доживела су и насеља
Сремчица, Борча, Угриновци и Рушањ.

Када  су  спољне  миграције  у  питању,  с  обзиром  на  то  да  не  постоје  довољно  ефикасни
механизми који би приморали грађане Србије да одјаве своје пребивалиште када имају намеру
да  дуже  бораве  у  иностранству,  не  постоје  поуздани  подаци  о  прекограничној  миграцији
српских  држављана.  Ипак,  јасно  је  да,  како  из  Београда  тако  и  из  других  делова  земље,
становништво,  посебно младих,  континуирано напушта земљу услед либерализације  визног
режима 2009. и Немачке политике смањења захтева за азил, а повећања броја радних дозвола
за раднике из региона Западног Балкана15.

Миграционим трендовима Београд се  не  издваја  из  групе  најважнијих градова  југоисточне
Европе.  Према  Студији  о  младима  у  државама  југоисточне  Европе  2018/2019.16 код  три
четвртине испитаника жеља за емигрирањем је веома изражена. Жеља за исељењем из земље
не  зависи  од  пола,  нити  од  величине  места  становања,  а  главни  разлози  због  којих  би
испитаници да емигрирају могу да се сведу на жељу за побољшањем сопственог материјалног
положаја, тј. жељу за побољшањем животног стандарда, веће плате, шансе за боље радно место
и шансе за покретање сопственог посла и запошљавање. 

Поред досељавања из других делова Србије, Београд је, иако не у довољној мери, привлачан и
за мигранте из иностранства. Пописом 2011. у Београдском и у Региону Војводине, у поређењу
са остатком Републике Србије, регистрован је знатно већи удео становништва досељеног из
иностранства. У Београду је евидентирано да је од укупног броја досељених, 37% дошло из
иностранства, док је у Војводини њихов удео 32%. То, наиме значи да се 80% свих лица која су
се дослила из иностранства у Републику Србију, настанило у ова два региона. Реч је углавном
о лицима досељеним из бивших република СФРЈ, али и о повратницима, односно лицима која
су се вратила са „привременог“ рада у иностранству и члановима њихових породица (друга,
трећа  генерација).  Припаднике  ове  популације  треба  посматрати  са  аспекта  инвестиционог
потенцијала,  као  и  донетог  знања  и  искуства,  што  може  постати  њихов  радни  или
предузетнички капитал који може да помогне њихов даљи економски просперитет. 

За Београд је, такође карактеристично присуство великог броја привремено присутних лица,
као и дневних миграната. Пописом 2011. обухваћено је око 55.000 дневних миграната, односно
лица која због рада или школовања свакодневно долазе из свог места становања и у њега се
враћају.  У научним круговима дневне миграције се често карактеришу као вид механичког
кретања становништва које доноси добит, како месту из којег се долази и месту одредишта,
тако и самим мигрантима. Наиме, на тај начин лица која запослење траже у Београду остварују
личну корист у виду повећања прихода, већег радног искуства и личног развоја. У местима из
којих  долазе  делом  се  решава  проблем  незапослености,  а  да  се  притом  избегава  губитак

14 Градска општина Сурчин формирана је 2004. године од дела градске општине Земун и обухвата насеља Сурчин, Добановци, 
Јаково, Бољевци, Прогар, Бечмен, Петровчић
15 Увођење Републике Србије на листу „земаља безбедног порекла“ 2014. и тзв. „Westbalkanregelung“ 2016.
16 Студији о младима у државама југоисточне Европе 2018/2019, Институт Friedrich-Ebert-Stiftung, 2019., http://library.fes.de/pdf-
files/bueros/belgrad/15295-20190411.pdf 
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становништва услед одсељавања. Са аспекта места у које долазе, дневни мигранти надокнађују
потребе  за  радном  снагом,  а  истовремено  смањују  ризик  пренасељености  и  притиска  на
различите инфраструктурне системе.

2.1.5. Територијална организација17

Према Закону о територијалној организацији (2020) и Статуту града (2008), град Београд данас
чини  утврђену  целовиту  јединицу  локалне  самоуправе,  административно  подељену  у  17
градских општина. Према Закону о регионалном развоју (2009) град Београд има истовремено
и статус региона. Поредећи град Београд са другим метрополама у овом делу Европе, кључну
разлику  представља  чињеница  да  у  свом  саставу  има  6  морфолошки  целовитих  градских
насеља (Београд са Земуном и Новим Београдом, Обреновац, Лазаревац, Младеновац, Гроцка
и,  условно,  Борча)  са  припадајућим  катастарским  општинама,  и  преко  140  сеоских  или
полуурбаних насеља. Овако сложен систем хетерогених, јаче или слабије повезаних градских и
сеоских насеља, од којих градска имају и своје комуналне подсистеме, производи сложене и
делимично неуједначене везе и односе.  Ово се индиректно односи на ефикасност изградње
привредне и друге инфраструктуре и супраструктуре, развој и доступност јавних служби, али и
на демографске процесе, дневне миграције, процесе урбанизације приградских делова, развој
привредних активности и друга обележја функционисања насеља.

Табела 5. Број становника и густина насељености по општинама региона Београд

Преузето из извештаја: Стратегија развоја јавног линијског превоза путника на територији града Београда за
период до 2033. године са пресеком 2027. године

Специфичности три географске целине: сремске, шумадијске и банатске, и њихова повезаност
са  Београдом  као  највећим  и  најопремљенијим  насељем,  имају  знатан  утицај  на  процесе
деаграризације, индустријализације, кретања, и услуживања становника. Привидно развијена
функцијска структура насеља углавном је последица великих дневних миграција, претежно ка
Београду  или  колубарском  рударско  -  енергетском  комплексу.  Насеља  која  се  налазе
периферно у односу на Београд имају и своје специфичности у погледу физичке организације,
односа према природном окружењу, опремљености и привредним особинама, што упућује на
могућност организовања нижег нивоа управљања у оквиру локалне управе. 

17 Стратегија развоја Града Беогарда, Сл. Лист Града Београда br. 21/2011
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2.2. Проблеми угрожавања животне средине града Београда
Како квалитет животне средине представља један од основних приоритета уравнотеженог и
одрживог  развоја,  јасно  је  да  ефикасан  систем  заштите  животне  средине  подразумева
интеграцију проблематике животне средине у оквиру свих појединачних секторских политика.
Глобална  повезаност  и  одговорност  за  животну  средину  која  превазилази  оквире  самог
предмета  Стратегије  развоја  подразумева  интеграцију  циљева  и  мера  свих  сектора  и
хармонизацију законодавства и стандарда са регулативом Европске Уније у области животне
средине.

Приликом израде Стратешке процене утицаја потребно je и неопходно приказати постојеће
стање и квалитет природне и животне средине на подручју за које се Извештај односи,  јер
карактеристике  постојећег  стања  представљају  основу  за  свако  истраживање  проблематике
животне средине у будућности.

Основне карактеристике постојећег стања за потребе СПУ дефинисане су на основу: увида у
резултате мерења елемената животне средине која врше овлашћене организације, постојећих
планских  докумената,  урађених  студијских  истраживања  и  доступне  стручне  и  научне
литературе.

Квалитет животне средине града Београда одређује се у односу на: његове природне услове,
изграђену урбану структуру, саобраћај, као и на привредне и друге активности које се одвијају
у току развоја града. Подручје Београда са непосредним окружењем представља, у садашњим
оквирима,  индустријски најразвијенију  зону у  држави и то  у погледу хемијске  индустрије,
производње енергије и експлоатација лигнита, а управо ове индустрије су највећи загађивачи
ваздуха.  Београд  је  и  најнасељеније  подручје  у  држави,  и  та  велика  концентрација
становништва,  градње,  индустрије,  енергетике  и  саобраћаја  проузроковала  је  загађења:
ваздуха, вода и земљишта, повећни ниво буке као и друге утицаје на животну средину.

Праћење  стања  животне  средине  спроводи  се  систематски  на  територији  града  Београда
деценијама уназад за неке од његових аспеката. Подаци о квалитету животне средине нису
подједнако доступни за све делове обухвата Стратегије развоја. Мониторинг животне средине
врши се према усвојеним програмима Секретаријата за заштиту животне средине (ваздух, вода,
земљиште, радиоактивност и комунална бука), и стога ће се ова анализа на томе и базирати.

Загађење животне средине је присутно на скоро целој територији града Београда, али нивои
загађења и осталих негативних утицаја на животну средину нису равномерно распоређени, већ
зависе од природних услова и људског фактора.

Основни проблеми животне средине у Београду који деценијама прате развој града обухватају:
нерационално трошење ресурса (земљишта, воде, енергије и друго), повећавање саобраћајних
проблема,  заостајање  развоја  комуналне  инфраструктуре  са  порастом  броја  становника  и
градње, деградација и загађивање земљишта, загађивање ваздухa и вода, ризици од природних
непогода и индустријских удеса, инцидентно уништавање природних и културних добара и
неадекватна брига о естетским вредностима града. Стање животне средине у Београду показује
да  је  у  одређеним  сегментима  неопходно  појачати  активности  ради  смањења  загађења  у
периоду  обухвата  Стратегије  (2027.),  како  би  након  завршетка  предлаганих  пројеката  и
реализованих мера услови животне средине и квалитет живота у граду Београду били знатно
бољи него што су данас.

Како Београд спада у подручје загађене животне средине, а имајући у виду просторни обухват
административног  подручја  и  различит  степен  урбанизације,  различит  степен  загађења  и
угрожености животне  стедине  присутним садржајима као  и  трендове  развоја,  могуће  је  на

21



територију  Београда  применити  просторну  диференцијацију  животне  средине  која  је
установљена у Просторном плану Републике Србије из 2010.године.

Према степену еколошке оптерећености простор је издиференциран на четири категорије, и то:

 Подручјa загађене и деградиране животне средине – овој категорији припадају локалитети
који су угрожени прекорачењем граничних вредности загађивања ваздуха, вода, и буком,
земљишта девастирана коповима, јаловином, пепелиштима и депонијама. Најугроженије су
општине Обреновац и Лазаревац (I категорија), 

 Подручјa  угрожене  животне  средине  -  су  локалитети  на  којима  повремено  долази  до
прекорачења  граничних  вредности,  попут  зоне  аеродрома,  несанитарних  и  дивљих
депонија,  зоне  великих  саобраћајница,  зоне  интезивне  пољопривреде,  велике  фарме,
насеља  без  канализације  различити  производни  погони,  подручја  експлоатација
минералних  сировина  и  грађевинског  материјала-шљунка  и  песка  из  речних  токова  и
каменоломи. Овим подручјима припадају насеље Београд и ГО Младеновац и појасеви дуж
аутопута  Београд-Загреб,  Београд–Ниш,  Београд–Нови  Сад,  Ибарске  магистрале  и
магистралних железничких пруга, индустријске зоне. Овој категорији припадају насеља у
рубном појасу насеља Београда, као и део територије општине Гроцка. 

 Подручјa квалитетне животне средине – су територије и локалитети на којима су очувани
природни ресурси и екосистеми шуме, воде, биодиверзитет, пољопривредно земљиште на
којима није била заступњена интензивна пољопривреда и третман хемијским средствима.
На територији града то су пре свега општине Сопот и општина Барајево која је ван граница
планског подручја.

 Подручјa веома квалитетне животне средине – подручја ненасељеног простора без извора
загађења, подручја очуваних и заштићених природних добара, делови Авале и Космаја, 18

подручја  заштићена  међународним  конвенцијма,  као  и  подручја  која  због  својих
карактеристика заслужују заштиту и очување.19

Институције које се брину о очувању животне средине у Београду су: Институ за јавно здравље
Србије „Др Милан Јовановић Батут“, Градски завод за јавно здравље, Инситут за медицину
рада Србије „Др Драгомир Карајовић“ и завод за заштиту природе Србије. 

2.3. Анализа и оцена стања квалитета ваздуха
Степен загађености ваздуха на целој територији града Београда процењује се на основу мерења
имисије загађујућих материја и емисије из концентрисаних извора. Праћење квалитета ваздуха
у Београду врше државне и градске мерне станице. Методологија праћења квалитета ваздуха у
Београду дефинисана је у Програму контроле квалитета ваздуха на територији Београда, који
се објављује годишње.

Циљеви програмског мерења квалитета ваздуха на територији Београда су следећи:

 Праћење степена загађености ваздуха у односу на граничне вредности (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;

18 Преузето из извештаја о стратешкој процени утицаја локалног плана управљања отпадом града Београда 2021-
2030. на животну средину
19
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 Евалуација дуготрајних трендова;
 Сагледавање утицаја предузетих мера на степен загађености ваздуха.20

Мерење емисије загађујућих материја у ваздуху врши се у циљу утврђивања концентрација
загађујућих материја које су испуштене на месту извора загађивања, а у складу са Законом о
заштити  ваздуха  („Службени  гласник  РС”,  бр.  36/09  и  10/13)  и  Уредбом  о  граничним
вредностима емисија загађујућих материја у ваздух („Службени гласник РС”, бр. 71/10 и 6/11-
исправка).

Главни емитери - загађивачи ваздуха су: електропривреда (термоелектране и термоелектране-
топлане),  саобраћај,  индустријска  ложишта  (котлови  и  индустријске  пећи)  и  ложишта  у
широкој  потрошњи  (индивидуална  ложишта).  Зависно  од  врсте  употребљеног  горива,  ови
загађивачи емитују углавном следеће штетне материје: угљенмоноксид (СО), сумпордиоксид
(СО2), азотне оксиде (NO2), угљеноводонике (CmHn) и чврсте честице (чађ и летећи пепео),
прашкасте  материје/суспендоване  честице  РМ2.5  и  РМ10,  али  и  бензена  и  тешких  метала
(арсена, никла, кадмијума и олова).

Контрола квалитета ваздуха на територији Београда се спроводи системом мониторинга којим
су успостављене државна и локална мрежа мерних станица и/или 36 мерних места за фиксна
мерења и спроводи је Градски завод за јавно здравље. Програмом контроле квалитета ваздуха
на територији Београда за 2020. и 2021. годину утврђен је мониторинг квалитета ваздуха у
локалној мрежи на територији Београда, а чине је континуална фиксна мерења и индикативна
мерења:

 континуална фиксна мерења (из стационарних извора) и
 индикативна мерења (из мобилних извора и у циљу успостављања фиксних мерења). 

На територији Београда налази 8 аутоматских мерних станица од којих са 3 управља Градски
завод  за  јавно  здравље  Београд,  док  са  осталих  5  управља  Агенција  за  заштиту  животне
средине.

Програм мерења квалитета ваздуха на територији Београда је усклађен са Уредбом о условима
за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха („Службени гласник РС”, бр. 11/10, 75/10, 63/13)
и  спроводи се  редовно.  Овом уредбом су  прописани и  критеријуми мерења:  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.
Узорковање и мерење загађујућих материја се врши у току 24 сата током целе године. Подаци
са  аутоматских  мерних  станица  („real  time”  мерења)  се  усредњавају  на  1  и  24  сата,  а  са
полуаутоматских на 24 сата.

На  укупно  опште  стање  ваздуха  у  Београду  утиче  више  врста  загађивача,  а  то  су  поред
индустрије, саобраћаја, термо - енергетских постројења и ложишта која нису повезана у систем
даљинског грејања. Тако су мерна места подељена на:

 мобилне изворе загађења (индикативна мерења врше на 15 мерних места (раскрсница)
из мобилних извора )

 стационарне  изворе  (на  27  мерних  места  у  насељеним  подручјима  које  захватају
широку  и  ужу  зону  града,  а  ту  припадају  и  загађивачи  ваздуха  попут  бензинских
станица, пекара, роштиљарница, пржионица кафе и сл.), и 

 изворе загађења у индустријским зонама (на 3 мерна места из стационарних извора). 

20 Преузето из Програм контроле квалитета ваздуха на територији Београда (Програм је објављен у "Службеном 
листу града Београда", бр. 14/2016 од 7.3.2016. године)
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Мерне станице су класификоване према типу подручја (да ли је оно урбано, субурбано или
рурално),  типу мерне станице у односу на извор емисије загађења (саобраћај,  грејање,  или
индустрија), и према типу зоне односно намени њеног простора. 

Сва мерна места квалитета ваздуха из мобилних извора налазе се у урбаним подручјима.

У урбаним подручјима заступљена су мерења емисија у ваздух из мобилних и непокретних
(стационарних) извора. Од непокретних то су грејање у насељеним подручјима и индустрија, а
од покретних саобраћај.

 У субурбаним и руралним подручјима заступљена су мерења емисија у ваздух из непокретних
(стационарних) извора емисија у ваздух - грејање у насељеним подручјима и индустрија. 

Табела 6: Број мерних места у 17 општина града Београда (квалитет ваздуха)

Број и врста мерних места по општинама у Београду

Редни
број

Градска општина
Стационаpни извори

Мобилни извори (МI)
Насељена подручја (SI)

Индустрисјка
подручја (III)

1 Чукарица
SI-ММ5  -Пожешка  72,  SI-
MM19  -Чукаричка  падина,
Николе Вучете

/ /

2 Нови Београд SI - ММ2 - Гоце Делчева /

МI-  ММ1  -  Хајат-
Милентија Поповића  и
Булевар  Михајла
Пупина,  МI  -  ММ9-
Студентски  град  -
Студентска  и  Тошин
Бунар

3 Палилуа

SI-ММ4:  Овча  -  Првог  Маја
2а,  SI-  ММ13: Крњача -  Грге
Андријановића  8,  SI  -ММ14_
Крњача  2,  Пољопривредна
школа,  Панчевачи пут 39,  SI-
ММ22 -OШ Милена Павловић
Барили

II-ММ2:  Крњача
-
пољопривфредна
школа

МI-ММ6:  Цвијићева  -
Булевар  Деспота
Стефана  и  Цвијићеве,
МI -ММ10: Карабурма-
Маријане  Грегоран  и
Војводе  Мицка,  МI-
ММ15:  Панчевачки
мост

4 Раковица
SI-  ММ12:  О.Ш.  Никола
Тесла,  Др  Миливоја
Петровића 6

II-ММ3:
Раковица-
Индустријски
комплекс

/

5 Савски венац

SI- ММ1: Милоша Поцерца 5,
SI-  ММ6:КБЦ  Др  Драгиша
Мишовић,  Хероја  Милана
Тепића  1,  SI  -ММ8:  Бас
станица,  Жечлезнучка  4,  SI-
ММ15:  Ветеринарски
факултет,  Булевар
Ослобођења 18

/

МI-  ММ12  -
Железничка  станица-
Савски  трг,  MI  -
ММ14-Мостар,  МI-
ММ13:  Франш  -
Булевар  ослобођења  и
Франш Д Епереа

6 Стари Град
SI-  ММ3:  Обиличев  венац  2,
SI-ММ23:  ДЗ  Стари  Град,
Симина 27

/

МI-  ММ3:  Лондон  -
Краља Милана и Кнеза
Милоша,  МI-  ММ4:
Тунел-  Дечанска  и
Нушићева,  МI-  ММ5:
Скупштина  -Булевар
краља  Александра  и
Кнеза  Милоша,  МI  -
ММ11:  Зелени венац  -
Бранкова,  Југ
Богданова  и  Краљице
Наталије
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7 Вождовац
SI-ММ20:  Насеље  Степа
Степановић, Кумодрашка 265

/ /

8 Врачар SI- ММ11: Бојанска 16 / /

9 Земун
SI-  ММ9:  Јернеја  Копитара
66 ,  SI-  ММ16:Авијатичарски
трг 7

/
МI-ММ8:  Земун  -
Главна  улица  и  Змај
Јовина

10 Звездара
SI-ММ7:  Олге  Јовановић  11,
SI-ММ21  -Резервоар  БВК  ,
Стојчино брдо

/

МI-  ММ2:  Вуков
Споменик  -  Булевар
Краља  Александра  и
Рузвелтова,  МI-  ММ7:
Градска  Болница  -
Димитрија  Туцовића  и
Батутотва

11 Барајево
SI-ММ27:  ДЗ  Барајево,
Светосавска 91

/ /

12 Гроцка
SI-ММ28:  Винча,  Милоша
Обреновића 24, ЈКП БВК ППВ
Винча 

/ /

13 Лазаревац
SI-  ММ10:  Слободана
Козарева1, SI- ММ17: Велики
Црљени , 7.јула 19

 /

14 Младеновац
SI-ММ24:  ЈКП  Младеновац,
Краљице Марије 32

 /

15 Обеновац SI-ММ18: М3Ушће
II-  ММ1:
Колубара "В"

/

16 Сопот
SI-ММ25:  ЈКП  Сопот,  Кнеза
Милоша 45

/ /

17 Сурчин
SI-ММ26:  ДЗ  Сурчин,  Браће
Пухаловић 12

/ /

Из Табеле 6 можемо видети да се мерења загђења ваздуха из стационарних извора у насељеним
подручјима  врше  од  2020.  године  у  свих  17  општина,  и  то  на  7  мерних  места  више него
претходних година, тако да имамо 27 мерних места. За мереше утицаја мобилних извора имамо
15 мерних места и 2 мерна места (SI-MM19 i SI-MM20) у циљу успостављања фиксних мерења.

Мерна места из стационарних извора у насељеним подручјима (SI) и покретних извора (PI)
преклапају се на следећим локацијама: SI-MM8 и PI-MM12, SIMM15 и PI-MM13 и SI-MM16 и
PI-MM8.

2.3.1. Саобраћај као згађивач ваздуха

Табела 7: Резултати испитивања ваздуха из покретних извора за 2020. годину

Параметар Јединица
Гранична
вредност 

Мерна места

МI-
MM1

МI-
MM2

МI-
MM3

МI-
MM4

МI-
MM5

М-
MM6

МI-
MM7

МI-
MM8

МI-
MM9

МI-
MM10

МI-
MM11

МI-
MM12

МI-
MM13

МI-
MM14

МI-
MM15

CO mg/m3 3 0.91 1.19 1.42 1.47 1.62 1.65 1.03 1.5 0.95 1.13 0.82 1.08 0.81 1.24 1.02

NO2 µg/m3 40 23.2 27.8 35.7 44.1 38.7 33.1 24.5 37.1 25.7 25.4 22 21.8 22.9 24.3 23

SO2 µg/m3 50 24.8 25.3 25.7 33.6 38.1 34.6 22.6 25 20 22.6 22.1 28 17.9 22 19.2

Из резултата Табеле 7 се види да је просечна годишња концентрација азот-диоксида у 2020. у
Београду прешла дозвољену граничну вредност на мерном месту, покретном извору - Тунел
Дечанска и Нушићева улица (МI-MM4 ) у општини Стари Град , и износу 44,1  µg/m3, за 4,1
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мерне  јединице  преко  граничне  дозвољене  вредности.  Док  са  угљен-моноксид  и  сумпор-
диоксид нема прекорачења просечних вредности на годишњем нивоу.

Графикон  5:  Приказ  просечних  вредности  концентрација  угљен-моноксида,  азот-оксида  и
сумпор-диоксида у Београду измерених из мобилних извора за 2020. годину

Ако бисмо погледали преглед вредности ове три загађујуће материје у ваздуху у Београду, на
дневном  нивоу  и  њихове  највише  вредности  које  достижу  на  мобилним мерним  местима,
могли бисмо приметити следеће: да на саобраћајницама, на 4 мерна места - Тунел, Цвијићевој,
Земуну  и  Мостару  највише  измерене  концентрације  угљенмоноксида  прелазе  граничну
вредност од 3 mg/m3. Просечне концентрације угљен моноксида кретале су се од 0,27 mg/m3
на мерном месту Хајат (МI – MM1) и Железничка станица (МI – MM12)до 5.99 mg/m3 на
мерном месту Тунел(МI – MM4).Средње годишње вредности кретале су се од 1.46 mg/m3 на
мерном месту Франш(МI – MM13), до 2.47 mg/m3 на мерном месту Тунел(МI – MM4). Све
добијене  средње  годишње  вредности  на  свим  мерним  местима  нису  прелазиле  граничну
вредност од 3 mg/m3.

Највише  измерене  концентрације  сумпор-диоксида  на  6  мерних  места:  Хајат,  Скупштина,
Цвијићева, Градска болница, Земун и Зелени венац прелазе граничну вредност од 50 µg/m3, а
на мерном месту МI-  MM6 –  Цвијићева  највиша просечна  концентрација  сумпор-диоксида
достиже 78,3 µg/m3.Ако посматрамо највишу измерену концентрацију азот-диоксида , она је на
свим мерним местима- саобраћајницама прешла граничну вреноост од 40 µg/m3 , а највишу је у
2020. години имала на мерниом месту Тунел – 133,2 µg/m3, затим у Земуну са 112.4 µg/m3.21

Просечне концентрације сумпор диоксида у 2020. години кретале су се се од 1.3 µg/m3 на
мерном месту (МI – MM10) Карабурма до 181.1 µg/m3 на мерном месту Лондон (МI – MM3).
Средња годишња вредност кретала се од 16 на мерном месту Зелени венац (МI – MМ11) до
46.8 µg/m3на мерном месту Лондон (МI – MM3). Све добијене средњ годишње вредности на
свим мерним местима нису прелазиле граничну вредност од 50 µg/m3.

Просечне концентрације азот диоксида кретале су се од 2.8 µg/m3 на менром месту Карабурма
(МI – MМ10) до 139 µg/m3 на мерном месту Тунел (МI – MM4). Све добијене средње годишње

21 Подаци преузети из Годишњег извештаја мерења квалитета ваздуха на територији Београда у локалној
мрежи мерних станица/места за 2020.годину, Градски инситут за јавно здравље Београд
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вредности, од просечних сатних мерења за азот диоксид на свим мерним местима су прелазиле
дозвољену средњу годишњу вредност од 40 µg/m3.

2.3.2.  Сектор енергетике као загађивач ваздуха

Оцењивање квалитета ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима, обавезно се
врши у погледу концентрације SO2, NO2 и NO, чађи, суспендованих честица (PM10, PM2,5),
олова, бензена и CO, приземног озона, арсена, кадмијума, никла и бензо(а)пирена, као и за
друге  загађујуће  материје  према  Уредби  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима квалитета
ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013).

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. 

На фиксним мерним станицама се врше повремена мерења, равномерно распоређена у току 1
године на 24 сата, ради одређивања масене концентрације бензо(а)пирена, арсена, олова, никла
и кадмијума у суспендованим честицама PM10.

PМ2.5 представља честичне материје (particulate matter– PМ) које се називају и суспендоване
честице и које имају пречник мањи од 2.5 микрометара, што значи да су око 3% пречника
људске  длаке.  PМ2.5,  честице  ове  категорије  су  толико  мале  да  могу  бити  виђене  само
микроскопом. Оне су мање од РМ10 честица – величине 10 микрометара и такође се називају
финим честицама, које у одређеним условима могу бити виђене и голим оком. PМ2.5 честице
су  четири  пута  мање  од  РМ10  честица  и  тиме  су  најопасније  честице  за  човека,  јер  су
најмање.Оне настају сагоревањем фосилних горива из ауспуха аутомобила, грејања на дрва и
угаљ и  као  продукти  топлана  и  струјних  постројења,  и  код  људи  изазивају  тешке  плућне
болести.

Фине  честице  у  ваздух  долазе  из  разних  извора  као  што  су:  струјна  постројења,  топлане,
индивидуална ложишта (угаљ – као најгора врста чврстог горива),  моторна возила, авиони,
горење дрвета, шумски пожари, паљење њива, вулканске ерупције и пешчане олује.

Два  су  начина  њиховог  појављивања  РМ2.5  у  ваздуху,  неке  долазе  директно  емисијом  из
наведених  извора  у  ваздух,  а  неке  се  формирају  када  гасови  и  честице  имају  међусобне
интеракције у атмосфери.

Највећим делом емитери РМ2.5 и РМ10 честица су индивидуална ложишта и топлане снаге
мање од 50 МW, и они доприносе укупној националној емисији РМ10 честица са 57%, односно
са читавих 77% када говоримо о РМ2.5 честицама. Сви други извори ових честица, а то су
производња електричне  и топлотне  енергије,  индустрија,  друмски саобраћај,  пољопривреда
итд. углавном доприносе укупним емисијама РМ честица са мање од 10%.

Пошто су врло мале и лагане, фине честице РМ2.5 имају тенденцију да остају дуже у ваздуху
него  теже  честице  РМ10.  Ово  повећава  шансе  да  људско  тело  или  животиња  удахне  ове
честице у плућа. честице мање од 2.5 микрометара су способне да прођу нос и грло, те могу да
продру дубоко у плућа,  а  чак могу ући и у крвоток.  Истраживања су показала  тесну везу
између  излагања  финим  честицама  и  превременој  смрти  од  кардиоваскуларних  или
пулмоналних  болести.  Фине  честице  су  такође  познате  по  способности  да  изазову  или
погоршају  хронична  обољења  као  што  су  астма,  срчани  напад,  бронхитис  и  остале
респираторне проблеме.
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У току ведрог дана (без смога), концентрација РМ2.5 може имати вредност чак 5 μg/m3 или
још нижу. Концентрација РМ2.5 у току 24 часа се сматра нездравом уколико је вредност преко
35.4  μg/m3.  Према  Члану  19  из  Уредбе  о  условима  за  мониторинг  и  захтевима  квалитета
ваздуха (“Сл. гл. РС”, број 11/10, 75/10 и 63/13) Републике Србије, у 2020. години гранична
вредност изложености за суспендоване честице ПМ2.5 износи 25 µg/m3 у току календарске
године, док толерантна вредност износи 30 µg/m3.

Прашкаста материја/суспендоване честице PM2.5 се прати аутоматски само у три станице у
Граду чиме се отежава одређивање просторних и временских трендова.  Просечна годишња
концентрација PM2.5 се прати још од 2016. године и није прекорачила национални стандард о
квалитету ваздуха (25 µg/m3 ). Израчуната просечна годишња концентрација PM10 је испод
националног стандарда годишње границе од 40 µg/m3 . Протеклих година се бележи сталан
пад  просечне  годишње  вредности  концентрације  PM10.  Међутим,  постоје  алармантна
прекорачења на дневном нивоу нарочито у зони центра града.

У Београду је 22.11.2021. у 9 часова ујутру, на локацији Нови Београд, концентрација PM 2.5 je
износила  176  µg/m3,  на  локаицији  Стари  Град  169  µg/m3,  Врачар  160  µg/m3,  што  се  све
категорише као веома велика загађеност ваздуха овим честицама.22

Средња годишња концентрација PM2.5 у општини Палилула на мерном месту Овча,  Првог
маја  2а  (SI-  MM4)  у  току  2020.  године  износила  је  22,1  µg/m3  и  она  није  прекорачила
национални стандард о квалитету ваздуха који износи за  РМ2.5 честице -  25 µg/m3, док је
највиша 24-часовна концентрација од 161 µg/m3 прекорачила тај стандард за скоро шест и по
пута.

На мерном месту у општини Лазаревец (SI-MM17), средња концентрација у току 2020. године
за РМ2.5 честице била је 33,8 µg/m3 и она јесте прекорачила национални стандард о квалитету
ваздуха који износи за РМ2.5 честице - 25 µg/m3, док је највиша 24-часовна концентрација од
143 µg/m3 прекорачила тај  стандард за  скоро шест  пута,  што потиче  од  термоелектране и
система рудника Колубара.23

Као што видимо у Табели 8, на мерним местима SI- ММ8, SI- ММ12 и SI-ММ17 – у општинама
Раковица, Савски венац и Лазаревац , концентрација РМ10 честица су у мерењима средњих
годишњих концетрација прешле граничне вредности. Док је средња годишња концентрација
РМ2.5 честица прекорачила граничне вредности на два мерна места у општинама Лазаревац и
Обреновац. 

Иако се протеклих година , од 2016. године када су почела да се прате мрења РМ2.5 и РМ10
честица,  бележи  сталан  пад  просечне  годишње  вредности  концентрације  PM10,  постоје
алармантна прекорачења на дневном нивоу нарочито у зони центра град.

Средње  годишње  концентрације  суспендованих  честица  РМ2.5  су  прекорачиле  утврђену
граничну  вредност,  односно  толерантну  вредност  за  календарску  годину  2020.  на  мерном
месту SI-ММ6 – КБЦ ДР „Драгиша Мишовић“.

22 Праћење загађења ваздуха у реалном времену у Београду, где постоји и приказ суспендованих честица РМ2.5 и РМ10 у реалном 
времену у сваком сату на неколико локација-мерних места, може се вршити преко портала: https://aqicn.org/city/serbia/beograd-
vracar и https://www.iqair.com/serbia/central-serbia/belgrade/belgrade-stari-grad
23 Извор: Завод за јавно здравље Београд
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Табела 8: Резултати испитивања  ваздуха из стационарних извора у насељеним подручјима за
2020. Годину

Концентрација  загађења  у  Граду се  разликује  и  највиша је  у  Обреновцу и  Лазаревцу,  две
општине у близини ТЕНТ електране на угаљ. Ако се изузму ове две општине, највећи број
прекорачења граничне годишње вредности за PM10 су у 2020. години била:

 општина  Савски  Венац  -  КБЦ  „  Др  Драгиша  Мишовић“  ,  где  је  највиша  24-часовна
концентрација била чак 341.8 µg/m3 , са 24 мерења са прекорачењем граничне вредности за
24 часа, 

 општина Гроцка -  Винча – са 312.8 µg/m3 највишом 24-часовном концентрацијом и 39
мерења са прекорачењем граничне вредности за 24 часа,

 Општина Чукарица - Чукаричка падина, Стевана Ђурђевића, Трошарница 3, где је највиша
24-часовна концентрација била 217.2 µg/m3, 

 Општина  Звездара  -  Резервоар  БВК,  Стојчино  брдо  -  са  највишом  24-часовна
концентрацијом 201.9 µg/m3.

Средње годишње концентрације Бензена и тешких метала (As, Cd, Ni, Pb) нису прекорачиле
утврђене греничне вредности, нити циљну вредност за календарску годину 2020 ни на једном
мерном месту.

Средња годишња концентрација  benzo(a)pirena је  прекорачила утврђену циљну вредност на
свим мерним местима.

Просечна годишња концентрација сумпор диоксида у ваздуху је релативно стабилна протеклих
година. Повремено се у центру града бележи висок ниво SO2. Подаци добијени за квалитет
ваздуха од надлежних институција Града засновани су на подацима које је SEPA 24 дала у свом
„Годишњем прегледу о атмосферском стању ваздуха“ из 2016. године у којем се примећује
благи  пад  квалитета  ваздуха  у  односу  на  референтну  вредности  из  периода  2011-2015
укључујући и повећање азот-диоксида од 27%.

24 Serbian Environmental Protection Agency (SEPA)
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Мерењем средње 24-часовне концетрације сумпор диоксида су прекорачиле утврђену граничну
вредност, односно толерантну вредност у 9 мерења са прекорачењем граничне вредности на
мерном месту SI-MM18 МЗ Ушће, у општини Обреновац. 

Мерeња  квалитета  ваздуха  и  мерења  загађујућих  материја  из  стационарних  извора  у
индустријским  подручјима  од  2016.  године  до  2020.  (Табела  9),  показују  да  су  просечне
годишње концентрације  прелазиле  прописану граничну вредност  за  PM10 на  свим мерним
местима осим на II-MM2 у 2016. години, II-MM1 и II-MM2 у 2018. и 2019., а на II-MM1 у 2020.
години. Арсен (As) на II-MM1 у 2016. години, за бензо (а) пирен на свим мерним местима у
свим годинама, и за укупне таложне материјеу на II-MM1 у 2016, 2017 и 2020. годину. Након
анализе резултата може се закључити да нема значајних разлика у загађењу ваздуха у урбаним,
субурбаним и руралним подручјима, осим за NO2 који је у урбаним подручјима знатно већи у
односу  на  субурбана  и  рурална  подручја  у  којима  не  долази  до  прекорачења  граничних
вредности за NO2.

Ако  су  за  највећи  проценат  загађења  РМ2.5  и  РМ10  честицама  заслужна  индивидуална
ложишта и топлане снаге мање од 50 МW, а они доприносе и укупној националној емисији
РМ10 честица са 57% (односно са читавих 77% када говоримо о РМ2.5 честицама), онда је
преглед приказа енергетског биланса по врстама енергената по годинама 2016-2021.године на
територији града Београда јако важан параметар. 

За  потребе  Израда  Програма  енергетске  ефикасности  града  Београда  за  период  2021-2023.
година израђен je енергетски биланс за 2019. годину . Билансом су обухваћени само објекти
над којима има управу град Београд.

Табела  9:  Приказ  потрошње  финалне  енергије  у  зградарству  по  сектроима  у  Београду
2019.године

Извор: Програма енергетске ефикасности града Београда

Топлотна 
(даљинско) 
kWh/god
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Табела 10: Биланс енергената за ЈКП Београдске електране од 2016 до 2021

Извор: ЈКП Београдске електране

2016 2017 2018 2019 2020
I – IX

2021

Природни гас 1.000 Sm3 368.584 371.925 352.572 311.386 360.623 225.793

Компримовани 
природни гас 

1.000 Sm3 0 0 4.339 8.208 9.275 6.068

Мазут t 26.745 26.413 17.659 10.305 11.317 5.847

Гасно уље за 
ложење екстра 
лако ЕЛ

1.000 l 1.216 977 1.058 1.246 2.337 1.632

Угаљ t 2.204 2.749 2.553 2.440 2.326 1.496

Дрвни пелет t 2.064 1.721 1.402 1.119 1.907 1.184

Дрвни брикет t 1.026 695 390 0 0 0

Из  Табеле 10 видимо да је употреба мазута смањена од 2016 до данас за 4,6 пута, употреба
природног гаса у том периоду смањена за 1,6 пута, а употреба дрвеног пелета је смањена за
скоро дупло, а дрвени бркет се избацио из употреба а компримовани природни гас се увео у
употебу од 2018.

Такође  важан  фактор  у  смањењу  загађења  ваздуха  из  извора  индивидуалних  ложишта  је
њихово нестајање, тј. приклјучење на централни даљински систем грејања. 

Приказ броја нових корисника који су прикључени на систем централног даљинског грејања
2016-2021: 

Број нових корисника стамбеног простора од 2016–2021. године:

2016.година – 2.557 станова

2017.година – 2.859 станова

2018.година – 3.387 станова

2019.година – 4.074 станова

2020.година – 2.810 станова

2021.година – 2.648 станова.

Укупан број нових корисника стамбеног простора од 2016–2021. године је 18.335 станова.

Број нових корисника пословног простора од 2016–2021. године:

2016.година – 237 простора

2017.година – 222 простора

2018.година – 91 простор

2019.година – 150 простора
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2020.година – 150 простора

2021.година – 110 простора.

Укупан број нових корисника пословног простора од 2016–2021. године је 960.

Укупан  број  нових  корисника  који  су  прикључени  на  систем  централног  даљинског
грејања од 2016–2021. године је 19.295.

При Градској управи града Београда и Секретаријарту за енергетику постоји институционални
систем за управљање, мониторинг и извештавање о потрошњи енергије, и када би се сагледао
приказ броја објеката покривених ИСЕБ-ом (Институционални систем енергетике Београд) ,
броја ЈКП објеката који се прате ИСЕБ је 2057.  Потребно је напоменути да многи од њих
нередовно  уносе  податке. У  оквиру  ИСЕБ  постоји  могућност  за  праћење  десет  ЈКП  са
припадајућим објектима, како ЈКП нередовно уносе податке у том дели база није комплетна, па
тако ни ми у овом извештају не можемо приказати ове податике.

У току 2020. године у циљу спрoвoђeња мера и активности из области eнeргeтскe eфикaснoсти
и  oбнoвљивих  извoрa  eнeргиje,  Градски  секретаријат  за  енергетику  је  предузео  следеће
активности и радње и то:

А-Одељење информационог система енергетике

1. Рад  на  праћењу  Израде  Студије  ''Спровођење  Енергетских  прегледа  са  студијом
изводљивости на 22 објекта на територији 17 градских општина''. 

У 2020. години завршенa je и трећа фаза, тако да је израђено још девет енергетских прегледа
објеката. Претходно у 2019. години завршене су прва и друга фаза од укупно 13 објеката.

Извршена је и додатна услуга: Израда каталога описа радова са карактеристичним позицијама
за Студију ''Спровођење енергетских прегледа са студијом изводљивости на 22 објекта у 17
градских општина''.

2. Рад  на  праћењу  Услуге  Унапређења  и  оптимизације  Информационог  система
енергетике града Београда

Иако се због увођења ванредног стања каснило са почетком реализације услуге у 2020. години
завршене су прва и друга фаза Услуге, као што је и планирано, у оквиру којих су израђена
четири нова модула:

 Израда алата за упозоравање на нелогично велики или мали унос вредности података; 
 Увођење извештаја активне енергије код класа ентитета и у графичким приказима;
 Увођење нових графичких приказа по годинама за ентитете и енергије и енргенте које

ти ентитети користе; 
 Израда  модула  за  унос  и  приказ  догађаја,  вести  и  активности  Секретаријата  за

енергетику. 

У 2021. планирана је израда још четири нова модула.

3. Прoцeс администрирања и oдржaвaњa инфoрмaциoнoг Систeмa eнeргeтикe Бeoгрaдa

а) Прикупљање и обрада података о производњи и потрошњи енергија и енергената на бази
ручног уноса података од стране екстерних корисника. 

б) Администрирање система – администрација корисника, администрација каталога, креирање
и измене ентитета и њихово хијерархијско повезивање, креирање образаца за унос података о
потрошњи енергија и енергената, додела образаца ентитетима, билансирање, претраге (око 30
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администрација  корисника,  3  измене  каталога,  око  15  измена  ентитета,  израда  40  нових
образаца за унос података и повезивање образаца са око 2000 ентитета).

в) Асистенција и подршка екстерним корисницима система (око 120 асистенција).

г) Промоција система код екстерних корисника у циљу већег одзива истих ( 28 ентитета)

д) Анализа система и рад на његовом побољшању на основу које су утврђене потребе за новим
модулима као што су Модул за нове графичке приказе, Модул за аутoматско слање биланса,
Модул са алатом који уочава нелогичан унос података.

ђ)  Припрема  унапређења  и  оптимизације  Информационог  система  енергетике,  израда
конкурсне документације, јавна набавка у току.

е)  Употребом  система  ИСЕБ  су  обезбеђени  подаци  које  је  за  потребе  града  Београда
припремио за СЕЦАП и ГЦАП 

ж) На основу података из ИСЕБА Секретаријат за енергетику је изабрао објекте за реализацију
пројекта:  ''Спровођење  Енергетских  прегледа  са  студијом  изводљивости  на  22  објекта  на
територији 17 градских општина''

4. Рад  на  праћењу  Израде  Студије  ''Спровођење  Енергетских  прегледа  са  студијом
изводљивости на 22 објекта на територији 17 градских општина''. 

У 2019.  години  завршене  су  прва  и  друга  фаза,  тако да  је  израђено  тринаест  енергетских
прегледа  објеката  од  којих  је  изабрано  четири  објекта  за  реализацију  извођења  радова  на
енергетској  санацији објеката на територији града Београда.  Трећа фаза израде енергетских
прегледа за девет објеката је завршена 2020. године.

5. Реализована  је  израда  Прoгрaмa  и  плaнa  eнeргeтскe  eфикaснoсти, кoje  дoнoси
jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe. Уговор је оверен 31.01.2020. године и од тада је у току
израда План и Програм енергетске ефикасности Београда. Коначна верзија је завршена
у децембру 2020. године и у току је организација усвајања докумената.

6. Секретаријат за енергетику је био активан учесник у изради акционог плана (SECAP)
ради  реализације  циљева  из  Споразума  градоначелника  коме  је  Град  Београд
приступио у октобру 2018. године којим руководи Градоначелник. Израђен је Извештај
о техничкој процени ГЦАП-a. Пројекат је у фази усвајања.

Б - Одељење енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије

1. Настављена је  реализација Израде  енергетске  типологије  зграда на територији  града
Београда (Фаза 2). 

Друга фаза је обухватила:  израду софтвера за преглед базе података,  преглед и анализу
базе, прикупљање документације о одабраним типовима, израду прелиминарне типологије
града  Београда,  прорачун  енергетских  карактеристика  моделских  зграда  на  одабраним
реалним репрезентима,  израда  исказнице енергетских карактеристика  моделских зграда,
илустративно термографско снимање омотача појединих моделских зграда, израда финалне
типологије  града  Београда.  У току  2020.  године  завршена  је  реализација  Друге  фазе  и
започета реализација Треће фазе (Фаза 3).

2. Секретаријат  за  енергетику  је  у  2020.  години  закључио Уговор  о  изради  енергетске
типологије зграда са специфичностима по Општинама на територији града Београда.
Израда  предметне  типологије  биће  реализована  у  2020.  и  2021.  години.  Процес  израде
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типологије предвиђен је у две фазе. У току 2020. године започета је реализација Прве фазе
(Фаза 1)

3. Настављене  су  активности на  реализацији  Уговора  о  извођењу радова  на  енергетској
санацији четири објекта на територији града Београда. Објекти који су обухваћени овим
радовима су:  Градска oпштина Земун,  Магистратски трг 1,  Земун;  ОШ „Краљ Петар II
Карађорђевић“, Марулићева 8, Београд; Градски центар за физичку културу, Делиградска
27, Београд; ОШ “Вук Караџић” Сремчица, Београд, Школска 4. 

У току 2020. године завршена је израда пројектне документације и започето извођење радова
на енергетској санацији фасада четири објекта на територији града Београда. 

Извођење радова биће настављено у 2021. години.

Јавно  Осветљење  као  извор  уштеде  електричне  енергије  утиче  на  смањење  загађења
ваздуха посредно, на територији Београда.

Уштета  електричне  енергије  свакако  утиче  на  смањење  нивоа  загађења  услед  посфредног
смањења трошења електричне енергије а самим тим и потребе за производљом исте. С` тим у
вези, у Табели 11 приказан је прелгед података у броју монтираних лед светиљки добијених од
ЈКП  „Јавно  осветљење“,  док  податке  о  оствареној  уштеди  није  могуће  приказати  јер  је
потребно упоредити са типом демонтираних светиљки а тај податак ЈКП „Јавно осветљење“
нема.

Табела 11: Број монтираних лед светиљки по годинама у Београду 2014-2020

Извор: ЈКП „Јавно осветљење“Београд

Година Комада

2014 35

2015 87

2016 1162

2017 557

2018 584

2019 1720

2020 1431

Остварену уштеду није могуће приказати јер је потребно упоредити са типом демонтираних
светиљки а тај податак ЈКП „Јавно осветљење“ нема.

Протеклих  година  извршена  је  системскa  замена  еколошки  неприхватљивих,  енергетски
неефикасних  и  технолошки  дотрајалих  светиљки  на  подручју  градских  општина  Барајево,
Гроцка, Лазаревац, Младеновац, Обреновац, Сопот и Сурчин.
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Табела 12: Преглед енергетски неефикасних светиљки према потрошњи ел.енергије 

Извор: ЈКП „Јавно осветљење“Београд

Општина

Инсталирани број
светиљки/уређаја

- комада
Годишњи

број часова
горења

Годишња
потрошња

(kWh)
сијалица од

125 W

Годишња
потрошња

(kWh)
сијалица од

250 W

УКУПНО
Годишња
потрошња

(kWh)125 W 250 W

Барајево 5.086 28 4.100 2.606.575 28.700 2.635.275

Гроцка 7.209 54 4.100 3.694.613 55.350 3.749.963

Лазаревац 8.705 23 4.100 4.461.313 23.575 4.484.888

Младенова
ц

3.102 179 4.100 1.589.775 183.475 1.773.250

Обреновац 3.393 70 4.100 1.738.913 71.750 1.810.663

Сопот 3.849 0 4.100 1.972.613 0 1.972.613

Сурчин 3.631 3 4.100 1.860.888 3.075 1.863.963

УКУПНО 34.975 357 17.924.688 365.925 18.290.613

Садашњи део система јавног осветљења у посматраним општинама троши значајну количину
електричне енергије и представља велико финансијско оптерећење за буџет града. Посматрано
појединачно по општинама, највећу годишњу потрошњу електричне енергије имају општине
Лазаревац,  Гроцка  и  Барајево  пре  свега  због  великог  броја  инсталираних  неефикасних
светиљки. 

Процена јединичне годишње уштеде електричне енергије по светиљци која је резултат замене
постојећег дела система јавног осветљења новим енергетски ефикасним светиљкама са ЛЕД
извором светлости израчуната је као разлика производа постојеће инсталисане снаге светиљке
и броја радних сати и производа инсталисане снаге новог система јавног осветљења. Укупна
годишња уштеда електричне енергије израчуната је као производ јединичне годишње уштеде
електричне енергије и укупног броја замењених светиљки. 

У случају система јавног осветљења у посматраним општинама предвиђено је да годишњи број
радних  сати  остаје  исти,  стога  су  уштеде  електричне  енергије  сразмерне  само  разлици
инсталисане снаге система пре и после извршене системске замене.

Планираним увођењем новог ефикасног ЛЕД система јавног осветљења, чији су планирани
тип, снага, број и годишња ефективна потрошња електричне енергије презентоване у табели
која следи, може се увидети смањење годишње потрошње електричне енергије у посматраним
општинама више од 4 пута.
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Табела 13: Преглед очекиване потрошње ел.енергије након увођења новог ЛЕД система јавног
осветљења

Извор: ЈКП „Јавно осветљење“Београд

Општина

Инсталирани број
светиљки/уређаја

– комада

Годишњи
број часова

горења

Годишња
потрошња

(kWh)
сијалица од

28 W

Годишња
потрошња

(kWh)
сијалица од

56 W

УКУПНО
Годишња
потрошњ
а (kWh)

28 W 56 W

Барајево 5.086 28 4.100 583.873 6.429 590.302

Гроцка 7.209 54 4.100 827.593 12.398 839.992

Лазаревац 8.705 23 4.100 999.334 5.281 1.004.615

Младенова
ц

3.102 179 4.100 356.110 41.098 397.208

Обреновац 3.393 70 4.100 389.516 16.072 405.588

Сопот 3.849 0 4.100 441.865 0 441.865

Сурчин 3.631 3 4.100 416.839 689 417.528

УКУПНО 34.975 357 4.015.130 81.967 4.097.097

Према подацима презентованим у претходним табелама укупна потрошња електричне енергије
за  јавно осветљење у  делу постојећег система износи 18.290.613 kWh годишње.  Увођењем
новог ЛЕД система јавног осветљења потрошња би износила 4.097.097 kWh годишње, чиме би
се остварила годишња уштеда од 14.193.516 kWh електричне енергије. 
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Табела 14: Детаљан приказ очекиване потрошње и уштеде са новом ЛЕД расветом

Извор: ЈКП „Јавно осветљење“Београд

Број
светиљки

Постојећа јавна расвета Нова ЛЕД јавна расвета

Годишња
уштеда

kWh
Тип извора

светла

Јединична
инсталисана
снага извора

W

Годишња
потрошња
kWh уз рад

од

4 100
часова

годишње

Тип
извора
светла

Јединична
инсталисана
снага извора

W

Годишња
потрошња
kWh уз рад

од

4 100 часова
годишње

34.975 конвенционални 125 17.924.688 ЛЕД 28 4.015.130 13.909.558

357 конвенционални 250 365.925 ЛЕД 56 81.967 283.958

35.332 18.290.613 4.097.097 14.193.516

Поред његове високе ефикасности основне предности овог система су оптималан осветљај у
односу на потрошену енергију, минимално расипање, усмерено осветљење, одговарајућа боја
светлости и смањени трошкови одржавања инсталација. 

Електране и топлане 

Према извештају о стању животне средине ЈП ЕПС у 2017. години мерене су емсије у вазудх у
околини Термоелектране „Никола Тесла“ ТЕНТ А и ТЕНТ Б, ТЕ-ТО Костолац, и вршена су
мерења  садржаја  укупних  таложних  материја  (УТМ),  концентрације  сумпор  диоксида  и
концентрације чађи. У околини загађивача РБ Колубара, огранак „прерада“ мерена су стања
димних  гасова  (температуре,  притиска  и  влажности),  запреминског  протока,  садржаја
кисеоника, као и масене концентрације и емисиони фактори за сумпор диоксид (SO2), азотне
оксиде  (NOx  -  NO2),  угљен  моноксид  (CO),  хлороводоник,  флуороводоник  и  прашкасте
материје.

У околини Термоелектране „Никола Тесла“ ТЕНТ А и ТЕНТ Б вршена су мерења садржаја
укупних таложних материја (УТМ) вршено је на 18 мерних места, а концентрације SО2 и чађи
праћене су на четири мерна места.

Табела 15: Резултати континуираних мерења емисије загађујућих материја у ваздух у околини
Теромелектране „Никола Тесла“ 2017. године

Извор: Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС током 2017. године
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Емисије прашкастих материја у организационој јединици ТЕНТ А током 2017. године биле су
изнад ГВЕ на блоковима А1, А2, А3, А4 и А5, и на блоку Б2 на ТЕНТ Б јединици. Емисија
сумпор-диоксида је била изнад ГВЕ на свим блоковима обе организационе јединице, док је у
већини блокова емисија азот-диоксида била у границама ГВЕ. Према подацима Извештаја о
стању  животне  средине  у  ЈП  ЕПС  током  2017.  године,  на  18  мерних  места  на  којима  је
прикупљено 211 података – на 5 је било прекорачења МДВ и то на 3 мерна места у кругу
депоније  ТЕНТ  Б  (14,29%  прекорачења  од  укупног)  док  је  на  5,56%  мерних  места  било
прекорачење средње годишње МДВ. На основу дугогодишњег праћења квалитета ваздуха у
околини закључује се: 

 концентрације SО2 су испод прописаних средњих дневних и средњих годишњих граничних
вредности и толерантних вредности и не представљају локални већ глобални проблем; 

 загађење ваздуха суспендованим честицама PM10 има локални значај, последица је утицаја
рада  термоелектранe  али  и  осталих  извора  загађења  (саобраћај,  кућна  ложишта  и  сл.).
Загађење је веће у зимским месецима.

Табела 16: Резултати појединачних мерења емисије загађујућих материја у ваздух (т/год) у
околини РБ Колубара огранак „Прерада“ за 2017. годину

Извор: Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС током 2017. године

У околини РБ Колубара огранак „Прерада“ у току 2017. године вршена су појединачна мерења
емисије загађујућих материја у ваздух ,  а програмом контроле је обухваћено мерење стања
димних  гасова  (температуре,  притиска  и  влажности),  запреминског  протока,  садржаја
кисеоника, као и масене концентрације и емисиони фактори за сумпор диоксид (SO2), азотне
оксиде  (NOx  -  NO2),  угљен  моноксид  (CO),  хлороводоник,  флуороводоник  и  прашкасте
материје.  У  Табели  12.  дат  је  приказ  резултата  појединачних  мерења  емисије  загађујућих
материја у ваздух за Топлану Вреоци која су обављена у 2017.

У складу са чланом 21 Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013), а
према нивоу загађености, полазећи од прописаних граничних и толерантних вредности, а на
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основу резултата мерења, утврђују се следеће категорије квалитета ваздуха:

 I категорија квалитета ваздуха– где се ваздух категорише као чист или незнатно загађен и
где нису прекорачене граничне вредности нивоа ни за једну загађујућу материју; 

 II категорија квалитета ваздуха– где се налази умерено загађен ваздух где јесу прекорачене
граничне вредности нивоа за једну или више загађујућих материја, али нису прекорачене
толерантне вредности ни једне загађујуће материје; 

 III  категорија  квалитета  ваздуха  -  прекомерно  загађен  ваздух  где  су  прекорачене
толерантне вредности за једну или више загађујућих материја25. 

На  основу  претходно  наведеног  Закона  о  заштити  ваздуха,  Агенција  за  заштиту  животне
средине објављује Годишњи извештај о стању квалитета ваздуха у Републици Србији.

Табела 17: Резултати испитивања ваздуха из стационарних извора у индустријским зонама за
преиод од 2016 до 2020. Године

Параметар 
Једини
ца

Максимал
на
дозвљена
вредност/Г
ранична
вредност  /
Циљна
вредност

Резултати мерења из стационарних извора у индустријским зонама 

2016 2017 2018 2019 2020

II-
MM
1

II-
MM
2

II-
MM
3

II-
MM
1

II-
MM
2

II-
MM
3

II-
MM
1

II-
M
M2

II-
MM
3

II-
MM
1

II-
MM
2

II-
MM3

II-
MM
1

II-
MM
2

II-
MM3

NO2 µg/m3 40 (ГВ) 18.20 / / 22.00 / / 32.20 / / 45.70 / / 31 / /

Фенол µg/m3 / <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10

Формалдехид µg/m3 100 (МДК) 20.50 / 16.90 21.40 / 24.50 18.00 / 11,8 20.60 / 12.90 9.7 / 16

Акролеин µg/m3 100 (МДК) 36.60 / 26.80 13.10 / 14.60 10.30 / 12.60 10.90 / 12.50 11.8 / 32.4

РМ10 µg/m3 40 (ГВ) 81.50 63.90 80.60 40.30 45.00 52.90 40.90
38.1
0

44.60 39.90
36.8
0

46.80 35.4 / 40.1

Аs µg/m3 6 (ЦВ) 11.80 4.40 4.60 5.10 2.70 3.60 3.50 1.80 1.20 3.80 1.90 2.00 2.5 / 1.5

Cd µg/m3 5 (ЦВ) 0.70 0.90 1.00 0.40 0.70 0.80 0.30 0.40 0.50 0.30 0.50 0.50 0.26 / 0.43

Ni µg/m3 20 (ЦВ) 6.80 8.40 10.60 8.20 8.20 8.80 5.40 7.00 9.50 6.30 5.40 7.80 4.2 / 5.1

Pb µg/m3 500 (ГВ) 11.40 15.50 45.60 7.80 12.50 26.30 9.70
14.2
0

16.00 7.80 9.30 10.70 5.9 / 10.6

NO3 µg/m3 / 10.30 / / 4.20 / / 3.20 / / 3.02 / / 2.6 / 2.7

SO4 µg/m3 / 15.70 / / 5.80 / / 5.80 / / 5.56 / / 3.8 / /

NH4 µg/m3 / 7.20 / / 1.50 / / 1.10 / / 1.97 / / 1.9 / /

CI µg/m3 30(MДК) 1.80 / / 2.90 / / 0.70 / / 1.06 / / 0.67 / /

B(a)P µg/m3 1 (ЦВ) 6.50 5.10 7.20 1.40 2.40 3.30 1.77 2.13 2.66 2.02 2.70 3.10 2.41 / 2.81

OC µg/m3 / 10.70 9.00 / 4.30 6.20 x 8.50 8.50 / 7.30 8.60 / 9.9 / /

EC µg/m3 / 4.30 2.60 / 2.10 2.40 x 5.10 5.40 / 3.70 3.70 / 3.8 / /

Таложне материје

pH вредност / 5.9 / 6.1 6.1 / 6 6.7 / 6.7 5.6 / 5.8 6.4 / 6.4

Електропроводљив
ост

µS.  cm-
1

/ 112 / 107 112.4 / 114.9 24.5 / 52 102.3 / 79.7 113.4 / 92

Укупне  таложне
материје

mg/
m2/дан 200(MДК)

219.1 / 163.7 200.7 / 135.1 31.7 / 53 187.7 / 164.1 200.1 / 191.7

Растворни део mg/
m2/дан

/ 141.8 / 118.1 144 / 94 10.9 / 32.7 111.3 / 71.9 112.4 / 83.7

Нерастворни део mg/
m2/дан

/ 77.3 / 45.7 56.7 / 41.1 20.8 / 20.4 76.4 / 92.2 87.7 / 108

Пепео mg/
m2/дан

/ 33.7 / 18 28.6 / 25 4.55 / 7.3 43.1 / 20.6 44.4 / 20.8

Сагорљиви део mg/
m2/дан

/ 43.5 / 27.7 28.1 / 16.1 16.25 / 13.2 33.3 / 71.6 43.3 / 88

NO3 mg/
m2/дан

/ 1.7 / 3.2 1.9 / 3.1 2.1 / 1.8 1.5 / 2.6 1.8 / /

NH3 mg/
m2/дан

/ 2 / 2 1.4 / 1.5 1.2 / 0.6 6.7 / 5.09 2.5 / 1.3

25 Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013),
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CI mg/
m2/дан

/ 3.2 / 6.3 1.3 / 4.9 1.1 / 3.7 2.5 / 2.6 2.4 / 2.6

Ca mg/
m2/дан

/ 8.2 / 9 7.2 / 9 3.2 / 7.7 6 / 5.4 6.5 / 7.1

Аs mg/
m2/дан

/ <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60

Cd mg/
m2/дан

/ <6 / <6 <6 / <6 <6 / <6 <6 / <6 <60 / <6

Ni mg/
m2/дан

/ <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10 <10 / <10

Pb mg/
m2/дан

<60 / <60 <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60 <60 / <60

Вауздух у агломерацији Београд сврстан је у III категорију квалитета ваздуха због повећаних
концентрација суспендованих честица РМ10. Поред тога у Анализи ситуације и фактора који
су  утицали  на  појаву  прекорачења  у  агломерацији  Београд  за  период  2017-2019.  година,
детаљно су анализирани и друге загађујуће материје и квантификован је њихов значај и утицај.
Потребно је нагласити и то да СО2 у складу са Уредбом о условима за мониторинг и захтевима
квалитета  ваздуха  („Службени  гласник  Републике  Србије”,  бр.  11/10,  75/10  и  63/13)  није
загађујућа  материја  па  се  самим  тим  не  испитују  концентрације  овог  једињења  у  оквиру
мониторинга квалитета ваздуха.26

Град Београд се обавезао да ће „смањити своје емисије угљен-диоксида (CO2) у одабраним
секторима, за најмање 40%, да ће повећати отпорност града на утицаје климатских промена и
да ће обезбедити сигуран приступ одрживој и доступној енергији до 2030. Према Споразуму
градоначелника  за  климу  и  енергију  потписаног  5.  октобра  2018.  године.  Овај  Споразум
заузима  холистички  приступ  ублажавању  и  прилагођавању  климатским  променама  у  свим
секторима унутар локалних заједница, а у овом контексту, у вези са ублажавањем климатских
промена,  сектори се  односе на:  градске,  терцијарне  (које  нису градске)  и стамбене зграде;
опрему / објекте; транспорт; индустрију; отпад; локалну производњу електричне енергије; и
локалну производњу топлоте / хладноће. Према Споразуму градоначелника, рањиви сектори на
климатске промене у општини укључују: зграде; транспорт; енергију; воде; отпад; планирање и
коришћења  земљишта;  пољопривреду  и  шумарство;  животну  средину  и  биодиверзитет;
здравље;  цивилну  заштиту  и ванредне  ситуације;  туризам;  образовање;  и  информационо-
комуникационе технологије“.27

2.4. Анализа и оцена стања квалитета вода
На територији Београда је успостављен режим мониторинга и контролише се квалитет воде у
системима за водоснабдевање, квалитет површинских вода, језера, купалишта, јавних чесми и
радиоактивност у води и у води за пиће. 

На територији Београда мониторинг квалитета вода спроводи Градски завод за јавно здравље
Београд.

Мониторинг воде врши се на  основу Закона о  водама („Сл.  гласник РС“,  бр.  30/10,  93/12,
101/16), Правилника о утврђивању водних тела површинских и подземних вода („Сл. гласник
РС“,  бр.  96/10),  Уредбе о граничним вредностима приоритетних и приоритетних хазардних
супстанци које загађују површинске воде и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“,
бр.  35/11,  24/14),  Правилника  о  референтним условима  за  типове  површинских  вода  („Сл.
гласник  РС“,  бр.  67/11),  Правилника  о  параметрима  еколошког  и  хемијског  статуса
површинских вода  и  параметара хемијског  и квантитативног  статуса подземних вода („Сл.
гласник  РС“,  бр.  74/11)  и  Уредбе  о  граничним  вредностима  загађујућих  материја  у

26 Из Извештаја о поновљеном јавном увиду Нацрта плана квалитета ваздуха у агломерацији Београд, 
Сектретаријат за заштиту животне средине, Град Београд, 01.04.2021
27 Преузето из Акционог плана за одрживу енергију и климу за град Београд 2021. године (SECAP)
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површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање („Сл. гласник
РС“, бр. 50/12).

Контрола квалитета површинских вода на територији Београда врши се ради:

 оцене бонитета водотока,
 праћења тренда загађивања вода,
 процене способности самопречишћавања и подобности за водоснабдевање,
 могућности наводњавања, као и 
 заштите здравља грађана који се рекреирају на воденим површинама. 

Сви  резултати  добијени  теренским  и  лабораторијским  испитивањима  упоређени  су  са
граничним  вредностима  класа  квалитета  прописаних  Уредбом  о  граничним  вредностима
загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово
достизање („Сл. гласник РС“, бр.55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 50/12).

2.4.1 Квалитет површинских вода – водотоци

У 2018.години било је обухваћено 25 водотока на 29 контролних профила, тиме је Програм
контроле квалитета површинских вода на територији Београда, у целини реализован.

Контрола  квалитета  воде  река  и  канала  обухвата  теренско  и  лабораторијско  испитивање:
општих  и  основних  физичко-хемијских,  микробиолошких  и  биолошких  параметара  и
елемената за класификацију еколошког статуса и потенцијала, оцену подобности за купање,
оцену  приоритетних  и  приоритетних  хазардних  супстанци,  као  и  осталих  загађујућих
супстанци.
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Водотоци типа 1

Река Сава

Табела 18: Резултати контроле квалитета воде реке Саве на територији Београда у периоду
2003-2020. година 

Извор:  Извештај  о  контроли  квалитета  река  и  канала  на  територији  Београда  за  2020.
Годину, Завод за јавно здравље Београд

Табела 19: Приказ резултата контроле квалитета воде реке Саве на територији Београда у
периоду 2019-2020. година 

Квалитет реке Саве 

Година
Број  узетих
узорака

У II Класи вода
Изван II класе због измењених параметара
Микробиолошко  и
физичко-хемисјко

Само  физичко-
хемијско

Само
микробиолошко

Број
узорака

% Број узорака %
Број
узорака

%
Број
узорака

%

2019 36 7 19,40 4 11,10 1 1,27 24 66,70
2020 35 6 17,14 6 17,14 2 5,72 21 60,00

У  2020.  години  анализираном  узорку  седимента  реке  Саве  са  локалитета  Макиш  циљну
вредност  су  прекорaчиле  концентрације  флуорантена,  бензо(а)антрацена,  бензо(а)пирена  и
укупних  угљоводоникa,  док  је  концентрација  никла  прекорачила  максимално  дозвољену
концентрацију. 

У анализираном узорку седимента реке Саве 2020. са локалитета Забран циљну вредност су
прекорaчиле  концентрације  бензо(а)пирена,  бензо(к)флуорантена,  фенантрена,  флуорантена,
бензо(а)антрацена  и  укупних  угљоводоникa,  док  је  концентрација  никла  прекорачила
максимално дозвољену концентрацију. 

Еколошки статус реке Саве на локалитетима Макиш и Забран је према наведеном Правилнику,
а на основу извршених испитивања у склопу мониторинга спроведеног у току 2020. године,
одговара слабом.

Приоритетне активности заштите животне средине на пољу заштите вода су на заштити зона
водоизворишта,  рени  бунара  и  комплетне  инфраструктуре  у  функцији  водоснабдевања

42



Београда. Макишко поље у ком се налазе и постројења за прераду воде „Макиш 1“ и „Макиш
2“ су приоритетни простори од значаја за водоснабдевање Београда. 

Не треба заборавити да ТЕНТ А и ТЕНТ Б користе воду реке Саве. 

Највећу потрошњу техничке  воде  у  термоелектранама ТЕНТ чини вода  за  хлађење паре  у
кондензаторима. Речна вода се захвата и користи за хлађење у кондезаторима после чега се
повратним тунелом испушта назад у реципијент. 

Отпадне воде од хидрауличког транспорта пепела и шљаке се у виду преливних и дренажних
вода  испуштају  индиректно  или  директно  у  водопријемник,  у  случају  старе  технологије
хидрауличког транспорта „ретке″ суспензије пепела и воде (1:10) у ТЕНТ А и ТЕ Колубара А.
Код  маловодног  транспорта  суспензије  пепела  и  воде  (1:1)  на  ТЕНТ  Б  нема  испуштања
преливних и дренажних вода у реципијент, већ се ове воде акумулирају и користе за квашење
депоније  пепела.  Санитарне  отпадне  воде  након  механичко-биолошког  поступка
пречишћавања при аеробним условима у урађајима за  пречишћавање (ТЕНТ А и ТЕНТ Б)
испуштају се директно или индиректно у реку Саву. Воде које садрже уље и/или мазут, након
сакупљања уља односно мазута са водених површина, применом адсорбционих средстава се
индиректно преко атмосферске канализације или повратног тунела расхладне воде испуштају у
реципијент.  На  ТЕНТ  А  изграђено  је  и  2016.  године  пуштено  у  рад  постројење  за
пречишћавање отпадних вода, које се састоји из више целина:

 атмосферске воде са  бетонских површина и кровова управне зграде,  зграде одржавања,
главног погонског објекта и возног парка као и других објеката у кругу се преко главног, а
са бетонских површина и кровова зграда ЖТ, магацина и спољашњег возног парка преко
секундарног колектора уливају у канал повратне расхладне воде.  Атмосферске и остале
отпадне воде са локације депоније угља, (вода од одмрзавања вагона, прања косих мостова
и  транспортних  трака,  из  депоа  булдожера)  после  пречишћавања  на  постројењу  за
пречишћавање  заугљених  отпадних  вода  (Г1),  испуштају  се  у  стари  дренажни  канал
депоније пепела, 

 отпадне воде из дренажне јаме мазутне станице, експандера кондензата и дренажних јама
догревних станица мазута, после пречишћавања на постројењу за предтретман замазућених
отпадних вода (УМ1), одводе се на постројење за пречишћавање зауљених отпадних вода
(У1), постројење УM1 биће повезано са њим и преко њега ће ове воде бити испуштане у
стари ободни канал депоније пепела,

 осим замазућених отпадних вода које су прошле предтретман на АPI – сепаратору (УМ1),
на постројењу У1 се пречишћавају и отпадне воде из дренажних јама машинске хале, које
се затим испуштају у стари дренажни канал депоније пепела, 

 на постојећем уређају за  пречишћавање санитарних отпадних вода Биодиск је у оквиру
пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода уграђена УВ лампа за дезинфекцију
отпадних вода,

 постројење за  пречишћавање отпадних вода насталих процесом одсумпоравања димних
гасова (ОДГ) 

Контрола  квалитета  отпадних  вода  у  постројењима  Огранка  ТЕНТ  и  њихов  утицај  на
водопријемнике и подземне воде врши се 4 пута годишње, осим повратне расхладне воде на
ТЕНТ А и ТЕНТ Б које се анализирају једном месечно. 

Испитивања  се  врше  од  стране  Акредитованих лабораторија  и  обухвата  физичко-хемијске,
бактериолошке и радиолошке параметре који су дати као потребни за праћење усаглашености
са законским прописима који се односе на поједине врсте вода. 
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Контролом су обухваћене следеће врсте вода:

 отпадне воде на местима испуштања у реку; 
 воде  реке  –  водопријемника  на  профилима  узводно  и  низводно  од  места  испуштања

отпадних вода;
 подземне воде у околини депонија пепела и шљаке (пијезометри и сеоски бунари).

На  ТЕНТ А у  оквиру  контроле  врши се  и  праћење  ефикасности уређаја  за  пречишћавање
отпадних вода.

Оно што је важно напоменути да су дугогодишња истраживања показала да су концентрације
сулфата и арсена релевантни параметри за праћење утицаја депонија пепела на подземне воде.
Сулфатни  јон  пореклом  из  депоније  најбрже  мигрира  па  се  сматра  одличним трасером  за
праћење утицаја депонија на подземне воде. С друге стране арсен много спорије доспева у
подземне воде зато што се адсорбује на алумосиликатној подлози (пепео на депонији и/или
глина који чине саставни део земљишта).28

Табела  20:  Квалитет  воде  у  2017.  за  огранак  Термоелектране  „НиколаТесла“  (квалитет
отпадних вода и водотока реципијента- реке Саве)

Извор: Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС, 2017. године

У току 2017.  године  извршена  је  контрола  квалитета  подземних вода  у  околини депонијa:
ТЕНТ А - 10 пијезометара и 5 сеоских бунара у прва два квартала и 12 пиjезометара и 3 сеоска
бунара у друга два квартала, ТЕНТ Б - 9 пијезометара и 9 сеоских бунара у прва два квартала и
7 пиjезометара и 5 сеоских бунара у друга два квартала. 

Из Тебеле 20 види се да је концентрација мангана у преливним и дренажним водама депонија
пепела ниска, појава повећане концентрације мангана у водама појединих сеоских бунара је 22
вероватно  последица  високе  заступљености  овог  елемента  у  земљишту,  што  се  може
28 Стратешкa проценa утицаја за национални план за смањење емисија (NERP), 2018. године
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закључити на основу тога што су повећане концентрације мангана,  као и нитрата у водама
сеоских бунара, а такође и бактериолошка неисправност у околини депоније пепела ТЕНТ Б
установљене испитивањима у „нултом стању“. 

Табела 21: Квалитет подземних вода у околини депонија пепела и шљаке за 2017.године код
термоелектране „Никола Тесла“ 

Извор: Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС, 2017. године

Измерена  висока  концентрација  цинка  у  пијезометрима  на  ТЕНТ  А  и  ТЕНТ  Б  се  тумачи
растварањем метала из поцинкованих цеви од којих су урађени пијезометри. Бактериолошка
анализа  вода  сеоских  бунара  показује  присуство  колиформних  бактерија.  Бактериолошка
неисправност  је  последица  близине  септичких  јама  и  стаја,  што  се  закључује  на  основу
података о „нултом стању”.
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Река Дунав

Табела 22: Резултати контроле квалитета воде реке Дунав на територији Београда у периоду
2003-2020. Године

Извор:  Извештај  о  контроли  квалитета  река  и  канала  на  територији  Београда  за  2020.
Годину, Завод за јавно здравље Београд

Година Број узетих узорака

У 2. класи вода

Изван 2. класе вода због измењених параметара

микроб. и физ.-хемиј. само физ.-хемиј. само микробиол.

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

2003 68 24 35,3 11 10,3 7 10,3 26 38,2

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

2005 68 19 27,9 22 32,4 13 19,1 14 20,8

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

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

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

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

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

2011 40 31 77,5 0 0 1 2,5 8 20,0

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

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

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

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

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

2018 35 7 20,0 7 20,0 4 11,4 17 48,5

2019 36 7 19,4 4 11,1 1 2,7 24 66,7

2020 35 6 17,14 6 17,14 2 5,72 21 60,0

Табела 23: Приказ резултата контроле квалитета воде реке Дунав на територији Београда у
периоду 2019-2020. година 

Квалитет реке Дунав 

Годин
а

Број  узетих
узорака

У  II  Класи
вода

Изван II класе због измењених параметара
Микробиолошко  и
физичко-хемисјко

Само  физичко-
хемијско

Само
микробиолошко

Број
узорака

% Број узорака %
Број
узорака

%
Број
узорака

%

2019 36 0 0,00 15 41,70 1 2,80 20 55,50
2020 35 0 0,00 13 37,14 0 0,00 22 62,86

Према резултатима теренских и лабораторијских испитивања, од 35 узорака воде реке Дунава
узетих 2020. године, према свим испитаним параметрима I и II класи квалитета површинских
вода није одговараo ни један анализирани узорaк, III класи је одговарало 17 узорака (48,57%),
IV класи je одговарало 15 узорака (42,86%) и V класи је одговарало 2 узорка (8,57%).

У узорку  седимента  реке  Дунава  са  локалитета  Батајница  циљну вредност  су  прекорачиле
концентрације цинка, бакра, никла, флуорантена, бензо(а)антрацена, бензо(а)пирена и укупних
угљоводоника. 
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У  узорку  седимента  реке  Дунав  са  локалитета  Винча  Циљну  вредност  су  прекорачиле
концентрације  кадмијума,  цинка,  бакра,  фенантрена,  флуорантена,  бензо(а)антрацена,
бензо(к)флуорантена,  бензо(а)пирена  и  укупних  угљоводоника,  док  је  концентрација  никла
прекорачила максимално дозвољену коцентрацију.

Еколошки статус реке Дунав је на локалитету Батајница одговарао слабом, а  на локалитету
Винча лошем еколошком статусу. 

Водотоци типа 2

Сви испод наведени подаци односе се на мерења из 2020. године и преузети су из Извештаја о
контроли квалитета река и канала на територији Београда за 2020. Годину добијеног од Завода
за јавно здравље Београд.

У групу водотоци типа 2 спадају велике реке са доминацијом средњег наноса,  укључујући
Колубару.  Контрола  је  обављана  на  водним  телима  КОЛ1  и  КОЛ3.  Према  Одлуци  о
утврђивању Пописа вода I реда (Сл. Гласник РС бр.83/2010) Колубара је сврстана у „остале
водотоке“.

Колубара

Колубара је на територији Београда највећа и водом најбогатија притока реке Саве. Десетак
километара низводно од њеног ушћа почиње зона санитарне заштите изворишта београдског
водовода што је од изузетне важности због њеног могућег негативног утицаја на квалитет воде
изворишта, посебно у случајевима акцидентних загађења. 

Слив Колубаре обухвата Бранковину, Тамнаву, део централне и западне Шумадије, а главне
притоке су: Љиг, Лукавица, Турија, Пештан, Бељаница и Тамнава.

Током 2020. године испитано је 24 узорака воде Колубаре са контролних профила „мост у селу
Ћелије“ и „мост код Обреновца“. Према резултатима теренских и лабораторијских испитивања
од 24 анализирана узорка воде реке Колубаре током 2020. године ни један није одговарао I и II
класи  квалитета  површинских  вода,  10  узорака  (41,67%)  је  одговарало  III  класи  квалитета
површинских вода и 14 узорака (58,33%) је одговарало IV класи квалитета површинксих вода.

У анализираном узорку седимента реке Колубаре са  локалитета Ћелије  циљну вредност су
прекорачиле  концентрације  кадмијума,  хрома,  живе  и  нафтних  угљоводоника,  док  је
концентрација никла прекорачила максимално дозвољену концентрацију. 

У анализираном узорку седимента реке Колубаре са локалитета мост на путу за Обреновац
циљну  вредност  су  прекорачиле  концентрације  нафталена,  бензо(а)пирена  и  нафтних
угљоводоника, док је концентрација никла прекорачила максимално дозвољену концентрацију.

Еколошки статус реке Колубаре на локалитету Ћелије је према наведеном Правилнику, а на
основу  извршених  испитивања  у  склопу  мониторинга  спроведеног  у  току  2020.  године,
одговара умереном.

Водотоци типа 3

У  ову  групу  водотока  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 водотоке
типа  1  и  2  на  територији  Града.  5.1.  СЛИВ  САВЕ  Директном  сливу  Саве  на  територији
Београда, овој групи водотока припадају: Топчидерска, Железничка, Баричка река и Маричка
река. 

Топчидерска река
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На  основу  испитаних  хемијских,  физичко-хемијских  и  микробиолошких  параметара  сви
анализирани узорци Топчидерске реке су одговарали V класи квалитета површинских вода. 

Еколошки статус Топчидерске реке је одговарао лошем еколошком статусу. 

У  анализираном  узорку  седимента  Топчидерске  реке  циљну  вредност  су  прекорачиле
концентрације живе и минералних уља, док је концентрација никла прекорачила максимално
дозвољену концентрацију.

Железничка река

Железничка река је десна притока Саве изразито локалног карактера, због малог протицаја и
ограниченог  сливног  подручја.  Доњим  током  протиче  кроз  Макишко  поље  које  је  део
изворишта београдског водовода, тј. кроз ширу и ужу зону санитарне заштите. Низводно од
фабрике “Иво Лола Рибар” река је уведена у кишни колектор,  2004.  године,  што jе знатно
смањило утицај на извориште београдског водовода.

На  основу  испитаних  хемијских,  физичко-хемијских  и  микробиолошких  параметара  сви
анализирани узорци Железничке реке су одговарали V класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус Железничке реке је одговарао лошем еколошком статусу. 

У  анализираном  узорку  седимента  Железничке  реке  циљну  вредност  су  прекорачиле
концентрације цинка, бакра и нафтних угљоводоника. 

Баричка река

На  основу  испитаних  хемијских,  физичко-хемијских  и  микробиолошких  параметара  сви
анализирани  узорци  Баричке  реке  су  одговарали  V  класи  квалитета  површинских
вода.Еколошки статус Баричке реке је одговарао лошем еколошком статусу. У анализираном
узорку  седимента  Баричке  реке  циљну  вредност  су  прекорачиле  концентрације  бакра  и
нафтних  угљоводоника,  док  је  концентрација  никла  прекорачила  максимално  дозвољену
концентрацију. 

Маричка река

Због пресушивања реке Марице извршена је анализа само једног узорка воде са овог водотока.
Анализирани узорак је на основу свих испитаних параметара одговарао III  класи квалитета
површинских вода.  Еколошки статус Маричке реке ове реке на изабраном локалитету је био
умерен. Анализа седимента Маричке реке није извршена јер је река пресушила у јулу. 

Слив Дунава

Река Болечица

Еколошки  статус реке  Болечице  је  одговарао  лошем  еколошком  статусу.  У  анализираном
узорку седимента реке Болечице циљну вредност су прекорачиле концентрације цинка, бакра,
фенантрена, бензо(а)антрацена, бензо(а)пирена и нафтних угљоводоника, док је концентрација
никла прекорачила максимално дозвољену вредност.

Грочанкса река

На  основу  испитаних  хемијских,  физичко-хемијских  и  микробиолошких  параметара  сви
анализирани  узорци  Грочанске  реке  су  одговарали  V  класи  квалитета  површинских  вода.
Еколошки статус реке Грочице је одговарао лошем еколошком статусу. У анализираном узорку
седимента  реке  Грочице  циљну  вредност  су  прекорачиле  концентрације  цинка,  бакра,
бензо(а)пирена и нафтних угљоводоника, док је концентрација никла прекорачила максимално
дозвољену вредност. 

48



Слив Колубаре

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

Река Бељаница 

Квалитет  воде  реке  Бељанице  на  основу  испитаних  хемијских,  физичко-хемијских  и
микробиолошких  параметара  у  3  анализирана  узорка  одговара  III  класи  квалитета
површинских  вода  и  у  једноом  узорку  одговара  V  класи  квалитета  површинских  вода.
Еколошки  статус  реке  Бељанице  је  одговарао  лошем еколошком статусу.  У  анализираном
узорку  седимента  реке  Бељанице  циљну  вредност  су  прекорачиле  концентрације  олова  и
укупних  угљоводоникa,  док  је  концентрација  никла  прекорачила  максимално  дозвољену
концентрацију. 

Река Пештан

Квалитет  воде  реке  Пештан  на  основу  испитаних  хемијских,  физичко-хемијских  и
микробиолошких  параметара  у  једном  анализираном  узорку  одговара  III  класи  квалитета
површинских вода и у три узорка одговара IV класи квалитета површинских вода.  Еколошки
статус реке Пештан је одговарао слабом еколошком статусу. У анализираном узорку седимента
реке  Пештан циљну вредност  је  прекорачила концентрација  нафтних угљоводоника,  док је
концентрација никла прекорачила максимално дозвољену вредност.

 Река Турија

На основу испитаних хемијских, физичко-хемијских и микробиолошких параметара квалитет
воде реке Турије је у једном анализираном узорку одговарао IV класи квалитета површинских
вода и у 3 узорка је одговарао V класи квалитета површинских вода.  Еколошки статус реке
Турије је одговарао лошем еколошком статусу. У анализираном узорку седимента реке Турије
циљну  вредност  су  прекорачиле  концентрације  олова  и  нафтних  угљоводоника,  док  је
концентрација никла прекорачила максимално дозвољену вредност. 

Лукавица 

На  основу  испитаних  хемијских,  физичко-хемијских  и  микробиолошких  параметара  сви
анализирани  узорци  реке  Лукавице  су  одговарали  V  класи  квалитета  површинских  вода.
Еколошки  статус  реке  Лукавице  је  одговарао  лошем  еколошком  статусу.  У  анализираном
узорку  седимента  реке  Лукавице  циљну  вредност  је  прекорачила  концентрација  нафтних
угљоводоника, концентрација никла је прекорачила максимално дозвољену концентрацију. 

Барајевкса река

На  основу  испитаних  хемијраских,  физичко-хемијских  и  микробиолошких  параметара  сви
анализирани  узорци  Барајевске  реке  су  одговарали  V  класи  квалитета  површинских  вода.
Еколошки статус  Барајевске  реке је  одговарао  лошем еколошком статусу.  У анализираном
узорку седимента Барајевске реке циљну вредност су прекорачиле концентрације фенантрена,
бензо(а)пирена  и  нафтних  угљоводоника,  док  је  концентрација  никла  је  прекорачила
максимално дозвољену концентрацију. 

Слив Велике Мораве 

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

Велики луг
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На  основу  испитаних  хемијских,  физичко-хемијских  и  микробиолошких  параметара  сви
анализирани узорци реке Велики Луг су одговарали V класи квалитета површинских вода.
Еколошки статус реке Велики Луг је одговарао лошем еколошком статусу.У анализираном
узорку седимента реке Велики Луг циљну вредност су прекорачиле концентрације нафтних
угљоводоника и укупних полихлорованих бифенила. 

Сопотска река

На  основу  испитаних  хемијских,  физичко-хемијских  и  микробиолошких  параметара  сви
анализирани  узорци  Сопотске  реке  су  одговарали  V  класи  квалитета  површинских  вода.
Еколошки  статус  Сопотске  реке  је  одговарао  лошем  еколошком  статусу.  У  анализираном
узорку седимента Сопотске реке циљну вредност је прекорачила концентрација цинка, док је
концентрација никла је прекорачила максимално дозвољену концентрацију. 

Река Раља

Квалитет  воде  реке  Раље  је  према  испитаним  хемијским,  физичко-хемијским  и
микробиолошким параметрима у по једном узорку одговарао III, односно IV класи квалитета
површинских  вода,  а  у  два  узорка  је  одговарао  V  класи  квалитета  површинских  вода.
Еколошки статус реке Раље је одговарао лошем еколошком статусу.  У анализираном узорку
седимента  реке  Раље  циљну  вредност  су  прекорачиле  концентрације  никла  и  нафтних
угљоводоника. 

Вештачка водна тела - канали

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

Канали југоисточног Срема 

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

Галовица

Према  резултатима  теренских  и  лабораторијских  испитивања  од  22  узорака  воде  канала
Галовица  узетих 2020.  године,  према свим испитаним параматерима  6  узорака  (27,27%) је
одговарало IV класи квалитета површинских вода и 16 (72,73%) узорака је одговарало V класи
квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал канала Галовица на локалитетима мост у
Дечу и код црпне станице је  одговарао лошем еколошком статусу. У анализираном узорку
седимента  канала  Галовица  са  локалитета  мост  у  Дечу  циљну  вредност  су  прекорачиле
концентрације  бакра  и  нафтних  угљоводоника,  док  је  концентрација  никла  прекорачила
максимално  дозвољену  вредност.У  анализираном  узорку  седимента  канала  Галовица  са
локалитета  код  црпне  станице  циљну  вредност  је  прекорачила  концентрација  нафтних
угљоводоника, док је концентрација никла прекорачила максимално дозвољену концентрацију.

Прогарска Јарчина

На  основу  испитаних  хемијских,  физичко-хемијских  и  микробиолошких  параметара  сви
анализирани узорци канал Прогарска Јарчина су одговарали V класи квалитета површинских
вода.  Еколошки  потенцијал  канала  Прогарска  Јарчина  је  одговарао  лошем  еколошком
статусу.У  анализираном  узорку  седимента  канала  Прогарска  Јарчина  циљну  вредност  је
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прекорачила концентрација нафтних угљоводоника, док је концентрација никла прекорачила
максимално дозвољену концентрацију.

Канали југозападног Баната 

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

Сибница

На основу испитаних хемијских, физичко-хемијских и микробиолошких параметара квалитет
воде  канала  Сибница  у  по  једном  узорку  је  одговарао  III,  односно  IV  класи  квалитета
површинских вода и 2 узорка су одговарали V класи квалитета површинских вода. Еколошки
потенцијал канала Сибница је одговарао  лошем еколошком статусу. У анализираном узорку
седимента канала Сибница циљну вредност су прекорачиле концентрације хрома и живе, док је
концентрација никла прекорачила ремедијациону вредност. 

Карловита

На  основу  испитаних  хемијских,  физичко-хемијских  и  микробиолошких  параметара  сви
анализирани узорци канала  Каловита  су  одговарали V класи квалитета  површинских вода.
Еколошки  потенцијал  канала  Каловита  је  одговарао  лошем  еколошком  статусу.  У
анализираном  узорку  седимента  канала  Каловита  циљну  вредност  су  прекорачиле
концентрације никла и нафтних угљоводоника.

Визељ

На основу испитаних хемијских, физичко-хемијских и микробиолошких параметара квалитет
воде  канала  Визељ  у  по  једном  анализираном  узорку  је  одговарао  III,  односно  IV  класи
квалитета површинских вода, а 2 узорка су одговарала V класи квалитета површинских вода.
Еколошки потенцијал канала Визељ је одговарао лошем еколошком статусу. У анализираном
узорку  седимента канала  Визељ ниједан од испитаних параметара  није  прекорачио циљну,
максимално дозвољену или ремедијациону вредност. 

ПКБ Канал

На основу испитаних хемијских, физичко-хемијских и микробиолошких параметара квалитет
воде  канала  ПКБ  је  у  свим  анализираним  узорцима  одговарало  V  класи  квалитета
површинских вода. Еколошки потенцијал канала ПКБ је одговарао лошем еколошком статусу.
У анализираном узорку седимента канала ПКБ циљну вредност су прекорачиле концентрације
бакра, фенантрена и нафтних угљоводоника. 

Караш

На основу испитаних хемијских, физичко-хемијских и микробиолошких параметара квалитет
воде канала Караш је у 3 анализирана узорка одговарао III класи квалитета површинских вода,
а у једаном узорку је одговарао IV класи квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал
канала  Караш је  одговарао  слабом  еколошком статусу.  У  анализираном узорку  седимента
канала Караш циљну вредност су прекорачиле концентрације олова, кадмијума, цинка, бакра,
бензо(а)антрацена, бензо(а)пирена и нафтних угљоводоника. 

Канали Посавине

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

На основу испитаних хемијских, физичко-хемијских и микробиолошких параметара квалитет
воде Обреновачког канала је у једном узорку одговарао III класи квалитета површинских вода,
у 2 узорка је одговарао IV класи квалитета површинских вода и један узорак је одговарао V
класи квалитета површинских вода. Еколошки потенцијал Обреновачког канала је одговарао
слабом еколошком статусу.  У анализираном узорку седимента Обреновачког  канала циљну
вредност је прекорачила концентрација нафтних угљоводоника,  док је концентрација никла
прекорачила максимално дозвољену концентрацију.

2.4.2. Квалитет површинских вода – акумулације

На  територији  Града  која  је  обухваћена  границом плана,  осим  површинских  токова  (реке,
потоци  и  канали),  налази  се  и  неколико  акумулација,  међу  којима  је  најзначајнија  43  и
најпознатија  Ада  Циганлија,  односно  Савско  језеро  (на  којем  се  редовно  врши  системска
контрола квалитета воде овог језера) као и купалиште „Лидо“ на Дунаву (у општини Земун).

Такође, контрола квалитета вода врши се и на подавалским акумулацијама „Паригуз“ (Ресник,
ГО Раковица), „Бела река“ (ГО Вождовац) и „Дубоки поток“ (која је смештена на територији
ГО Барајево, те се не налази у оквиру граница предметног плана).

Табела 24: Квалитет воде акумулације „Савско Језеро“ 2009-2018

Извор:  Квалитет животне средине у Београду у 2018. години,  2019; Квалитет животне средине у
Београду у 2017. години, 2018; Извештај о квалитету воде Савског језера на Ади Циганлији у 2016.
години,  2017;  Квалитет  животне  средине  у  Београду  у  2012,  2013,  2014.  и  2015.  години,  2016;
Квалитет воде Савског језера на Ади Циганлији 2011. године, 2011; Квалитет животне средине у граду
Београду у 2010. год, 2011; Квалитет животне средине у граду Београду у 2009. год, 2010.

Према подацима извештаја о квалитету испитиваних површинских вода у 2018. години, од 124
анализирана узорка воде Савског језера у границама II класе квалитета воде било је 123 узорка
(99.19%), док је 1 узорaк (0.91%) био у границама III класе само због минималног повећања
микробиолошког параметра (колиморфа). Током 2017. године, од 128 анализираних узоркака у
границама II  класе  квалитета било је  11  узорака  (8.6%),  док је  117 узорка  (91.4%) било у
границама III класе примарно због минималног одступања pH вредности.

Забележено одступање је минимално, те здравље купача на Савском језеру није било угрожено.
На  Савском  језеру  прати  се  такође  и  процес  еутрофизације  (концентрација  хлорофила,
провидност воде и садржај укупног фосфора). Што се тиче поменутих параметара, стање у
2018. години оцењено је као задовољавајуће. Квалитет воде ове београдске акумулације током
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свих претходних година одговарао је препорукама Светске здравствене организације (WHO) за
отворена купалишта.

Са купалишта „Лидо” током 2018. године узето је 12 узорака, од којих су 8 узорака према свим
испитиваним  параметрима  одговарали  III  класи  квалитета  вода.  Сви  испитани  узорци  су
задовољавали норме за  купање и  рекреацију  грађана.  У 2017.  години,  од  12  анализираних
узорка воде купалишта „Лидо” 7 узорaка је било у границама II класе квалитета, према свим
испитиваним  санитарно-микробиолошким,  физичко-хемијским  и  хемијским  параметрима.
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.  Присуство  цревних  ентерокока  (Streptococcus  „D”)  је  утврђено  у  свим
узорцима и било је у границама I класе изузев у једном узорку који је одговарао III 44 класи
квалитета  површинских вода.  Сви  испитани узорци  одговарали су  прописаним нормама за
воду за купање и рекреацију. Током 2018.године вода подавалских акумулација ''Паригуз'' и
''Бела река'' је узоркована 6 пута, и сви испитани узорци били су ван граница II класе квалитета.
Иста ситуација забележена је и 2017. године. Од испитаних физичко-хемијских параметара, на
акумулацији  Паригуз,  од  прописане  класе  најчешће  одступају  вредност  pH,  петодневна
биохемијска потрошња кисеоника (БПК5) и концентрације амонијум јона,  нитрита, укупног
фосфора и укупног органског угљеника. На акумулацији Бела река од прописане класе у свих
шест  узорака  најчешће  одступају  вредности  петодневне  биохемијске  потрошње  кисеоника
(БПК5),  укупног  органског  угљеника,  амонијум  јона,  док  у  по  једном  узорку  одступају
концентрације ортофосфата и раствореног кисеоника (према извештају од 2018. године).29

Разлог лошег квалитета површинских вода на територији ГН Београда је тај што се комуналне
отпадне воде без претходног третмана директно испуштају у ове водотокове. Најдрастичнији
пример за то је Топчидерска река (мерно место код моста код хиподрома) која представља
колектор отпадних вода дела града кроз који протиче, а у дугогодишњем периоду узорковањем
није утврђен квалитет воде који одговара II класи квалитета површинских вода. Такође, насеља
узводно Савом од Београда имају исте проблеме тако да се велика количина комуналних и
индустријских  вода  излива  без  претходног  третмана.  Проблем  представља  и  велики  број
септичких јама.30

2.4.3. Водоснабдевање града Београда водом за пиће

Јавне чесме и водоснабдевање

ЈКП Београдски водовод и канализација врши редовну и систематску контрола квалитета воде
за пиће врши је и на 186 јавних чесама које се водом снабдевају из београдског водоводног
система. Анализе квалитета воде јавних чесми на територији Београда у дужем временском
периоду показују изузетно лоше резултате са изузетком нешто бољих вредности за Хајдучку
чесму  и  Миљаковачки  извор.  Разлог  томе  је  локација  тих  извора  у  урбаној  средини  и
антропогено загађење.

Списак локација јавних чесама на којима се врши контрола квалитета воде за пиће, а које се
водом снабдевају из београдског водоводног система, дат је у Табели 25 у прилогу 1.

29 Нацрт стратешке процене утицаја локалног плана управљања отпадом града београда 2021-2030. На животну средину, 
Секретаријат за заштиту животне средине
30 Елаборат заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа, 2020.године ЈКП ''Београдски метро и воз''
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Одступање узорака пијаће воде са јавних чесама од Правилника о хигијенској  исправности
воде за пиће јавља се спорадично и на различитим локацијама. На местима где је дошло до
одступања врши се испирање водоводне мреже и додатно прање јавних чесама.

У табелама је представљен преглед квалитета воде за пиће са јавних чесама за период када су
јавне  чесме у функцији  (најчешће од месеца априла до месеца октобра)  од 2016.  до  2021.
године. Приказан је како физичко-хемијски, тако и микробиолошки квалитет.

Табела 26: Табеларни преглед квалитета воде за пиће са јавних чесама за 2016. годину

Извор: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Служба санитарне контроле

Табеларни преглед квалитета воде за 2016. годину

Јавне чесме

Физ-хемијски квалитет Микробиолошки квалитет

2016

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИХ
УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИ
Х УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Април 78 97,4 2,6 78 95,0 5,0

Мај 96 99,0 1,0 96 95,8 4,2

Јун 98 99,0 1,0 98 99,0 1,0

Јул 94 98,9 1,1 94 95,1 4,9

Август 100 99,0 1,0 100 95,0 5,0

Септембар 93 100 0 93 95,2 4,8

Октобар 74 100 0 74 95,2 4.8

Табела 27: Табеларни преглед квалитета воде за пиће са јавних чесама за 2017. годину

Извор: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Служба санитарне контроле

Табеларни преглед квалитета воде за 2017. годину

Јавне чесме

Физ-хемијски квалитет Микробиолошки квалитет

2017

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИХ
УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИХ
УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Април 98 90,8 9,2 98 98,0 2,0

Мај 116 94,8 5,2 116 95,0 5,0

Јун 117 97,4 2,6 117 97,4 2,6

Јул 114 100 0 114 95,6 4,4
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Август 114 99,1 0,9 114 98,2 1,8

Септембар 110 95,5 4,5 110 97,3 2,7

Октобар 104 94,2 5,8 104 95.1 4,9
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Табела 28: Табеларни преглед квалитета воде за пиће са јавних чесама за 2018. годину

Извор: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Служба санитарне контроле

Табеларни преглед квалитета воде за 2018. годину

Јавне чесме

Физ-хемијски квалитет Микробиолошки квалитет

2018

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИХ
УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИХ
УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Април 97 97,9 2,1 97 95,2 4.8

Мај 121 98,4 1,6 121 95,1 4.9

Јун 98 99,0 1,0 98 95,9 4,1

Јул 123 100 0 123 95,0 5.0

Август 126 96,8 3,2 126 95,1 4.9

Септембар 107 98,1 1,9 107 95/1 4.9

Октобар 88 98,9 1,1 88 96,6 3,4

Табела 29: Табеларни преглед квалитета воде за пиће са јавних чесама за 2019. годину

Извор: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Служба санитарне контроле

Табеларни преглед квалитета воде за 2019. годину

Јавне чесме

Физ-хемијски квалитет Микробиолошки квалитет

2019

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИХ
УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИХ
УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Април 67 98,5 1,5 67 98,5 1,5

Мај 86 93,0 7,0 86 95,4 4,6

Јун 82 98,8 1,2 82 100 0

Јул 88 98,9 1,1 88 96,6 3,4

Август 92 98,9 1,1 92 95,0 5.0

Септембар 87 96,6 3,4 87 95,1 4,9

Октобар 64 98,4 1,6 64 96,9 3,1
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Табела 30: Табеларни преглед квалитета воде за пиће са јавних чесама за 2020. годину

Извор: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Служба санитарне контроле

Табеларни преглед квалитета воде за 2020. годину

Јавне чесме

Физ-хемијски квалитет Микробиолошки квалитет

2020

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИХ
УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИХ
УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Април* / / / / / /

Мај 19 100 0 19 95,1 4.9

Јун 104 97,1 2,9 104 95.0 5.0

Јул 86 96,5 3,5 86 95,4 4,6

Август 88 97,7 2,3 88 95,5 4,5

Септембар 85 97,6 2,4 85 97,6 2,4

Октобар 57 98,2 1,8 57 100 0

Табела 31: Табеларни преглед квалитета воде за пиће са јавних чесама за 2021. годину

Извор: ЈКП „Београдски водовод и канализација“, Служба санитарне контроле

Табеларни преглед квалитета воде за 2021. годину

Јавне чесме

Физ-хемијски квалитет Микробиолошки квалитет

2021

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИХ
УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Укупан

број

узорака

%

ИСПРАВНИХ
УЗОРАКА

%
НЕИСПРАВНИХ

УЗОРАКА

Април* / / / / / /

Мај 47 100 0 47 97,9 2,1

Јун 54 96,3 3,7 54 98,2 1,8

Јул 100 100 0 100 95,2 4.8

Август 63 95,2 4,8 63 98,4 1,6

Септембар 68 100 0 68 97,1 2,9

Октобар 3 100 0 3 100 0

*због настале епидемиолошке ситуације у земљи 2020. и 2021. године јавне чесме су пуштене у
рад у месецу мају
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Водоснабдевање из водовода

За  водоснабдевање града  Београд задужен је  ЈКП Београдски водовод и  канализација  који
снабдева  између 1.320.000 и 1.400.000 становника града  Београда,  а  локални водоводи око
330.000  (20  одсто  становника  није  спојено  на  централни  водовод).  Годишње се  произведе
преко 200 милиона кубних метара воде у пет производних погона: Макишу, Белим водама,
Бановом брду, Бежанији и Винчи. На постројењима се прерађује површинска сирова вода из
тока  реке  Саве и подземна вода  из њеног приобаља.  Најмање постројење Винча прерађује
површинску сирову воду из Дунава. Дужина водоводне мреже је 3263 километра, пречника 25-
2500 милиметара, има 135 хиљада главних прикључака, 15 хиљада хидраната, 27 резервоара
капацитета  240  хиљада  кубних  метара  и  28  црпних  станица.  Када  је  у  питању  количина
испоручене воде корисницима она је већ низ година на врло сличном нивоу, што говори о томе
да  је  ниво испуњености потреба  константан и довољан,  с  обзиром да  не  постоје  застоји  у
испоруци,  сем  на  местима  техничких  отказа  који  не  трају  дуже  од  24  часа  ни  код
најсложенијих отказа. 

Према попису из 2011. године на територији града Београда која обухвата 17 општина живи
1.639.124  становника  што  је  за  67.884  становника  тј.  (4%)  мање  у  односу  на  попис  из
2002.године.

Подручје  четири  општине  Лазаревац,  Сопот,  Младеновац  и  Обреновац  решило  је  питање
снабдевања водом из сопствених система, а све остале општине снабдевају се из Београдског
водовода.

У Прилогу у Табели 32 дат је приказ укупног становништва града Београда (из свих општина)
који се снабдева водом из градског водовода по годинама:  2016, 2017, 2018, 2019 и 2020. а
обухваћене су само општине које су у надлежности ЈКП БВК.

У Прилогу у Табели 33 приказано је колико укупног становништва Београда (из свих општина)
је прикључено на канализациону мрежу у 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. години. 

У  Прилогу  у  Табели  34  приказана  је  количина  отпадних  вода  које  се  испуптају  из
канализационе мреже у реке по годинама од 2016-2020..

У Прилогу у  Табели 35 приказано је колики је % губитака у водоводној мрежи Београда по
годинама у периоду 2016-2020. године.

У  Прилогу  у  Табели  36  преиказане  су  вредности  инвестиција  у  развој  водоводне  и
канализационе мреже уБЕограду по годинама за период од 2016.-2021. године. 

ЈКП  Београдски  водовод  и  канализација  контролише  воду  за  пиће  у  Београду  по  2  пута
месечно на 171 точећих места.  Поред редовног, обавља се и циљано узорковање, на основу
примљених рекламација грађана. Број и локација точећих места пијаће воде се мења сходно
потребама и  ширењу дистрибутивне  водоводне  мреже.  У Прилогу у  Табели 37   налази се
списак локација   тренутно дефинисаних  точећих места на територији Београда  на којима се
квалитет воде за пиће контролише по два пута месечно.

Одступање узорака пијаће воде од Правилника о хигијенској исправности воде за пиће,
чији квалитет прати Служба санитарне контроле воде јавља се спорадично и на различитим
ликацијама.  На местима где је дошло до одступања врши се испирање водоводне мреже и
испирање точећих места, ако се за то укаже потреба.

У Прилогу редом у Табелама 38, 39, 40, 41, 42 и Табели 43 је представљен преглед квалитета
воде за пиће од 2016. до октобра 2021. године, са славина потрошача , како физичко-хемијски,
тако и микробиолошки квалитет.
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2.5. Анализа и оцена стања квалитета земљишта
Контаминација земљишта се може схватити као окидач за остале деградационе процесе зато
што утиче на екосистем и узрокује токсичност на организме, смањујући биодиверзитет, што је
повезано са губитком органских материја у земљишту, неравнотежом хранљивих састојака и
последичном ерозијом земљишта. Без обзира на то да ли је реч о застарелој технологији која
загађује  животну  средину,  неправилном  одлагању  отпада  или  о  акциденту,  земљиште  је
првокоје  је  погођено  контаминацијом.  Земљиште  се  често  може  посматрати  као  крајњи
„филтер” за загађујуће материје које улазе у животну средину. Пошто се загађење брзо шири
кроз  све  медијуме  животне  средине,  опасне  материје  се  даље  преносе  у  подземне  или
површинске воде и на крају утичу на здравље становништва.

Контаминиране локације се, нажалост, често налазе у близини урбаних зона, речних токова и
осетљивих природних подручја, па је стога потребно обављати редовно праћење. Многобројне
опасне  супстанце,  њихова  хетерогеност,  као  и  разноликост  начина  изложености  доприносе
сложености проблема повезаних са контаминираним локацијама.

Према Светској здравственој организацији ,  контаминиране локације,  из перспективе јавног
здравља, јесу области у којима се обављају или су се обављале људске активности које су
проузроковале  или  би  могле  да  проузрокују  контаминацију  земљишта,  површинских  или
подземних вода, ваздуха и ланца исхране, што би довело или могло да доведе до утицаја на
здравље.31

У новембру 2010. године Влада Републике Србије усвојила је Уредбу о програму системског
праћења  квалитета  земљишта,  индикаторима  за  оцену  ризика  од  деградације  земљишта  и
методологији  за  израду  ремедијационих  програма.  Ова  Уредба  дефинише  термин
„контаминиране  локације”  као  оне  локације  на  којима  је  потврђено  присуство  опасних  и
штетних материја проузроковано људском активношћу, у концентрацијама које могу да имају
значајан ризик по људско здравље и животну средину.  Члан 14ове Уредбе наводи следеће
врсте контаминираних локација:

 Одлагалишта отпада;
 Локације чије загађење проузрокују активне или неактивне инсталације или локације

на којима су депоноване опасне материје;
 Локације акцидента, односно локације загађене услед ванредних догађаја, укључујући

и кварове;
 Индустријски девастиране локације.32

Мониторинг земљишта обавља се у складу са Законом о заштити земљишта („Сл. гласник РС“,
бр.  112/15),  Правилником  о  начину  одређивања  и  одржавања  зона  и  појасева  санитарне
заштите  изворишта  водоснабдевања  („Сл.  гласник  РС“,  бр.  92/08),  Уредбом  о  програму
систематског  праћења  квалитета  земљишта,  индикаторима  за  оцену  ризика  од  деградације
земљишта и методологији за израду ремедијационих програма („Сл. гласник РС“, бр. 88/10) и
Уредбом о граничним вредностима загађујућих, штетних и опасних материја у земљишту („Сл.
гласник РС“, бр. 30/18).

Програм испитивања загађења земљишта на територији Београда још у 2010.години, обухватио
је  локације  у  близини  прометних  саобраћајница.  Резултати  спроведеног  испитивања  су
показала  да  је  у  земљишту  поред  саобраћајница  повећан  садржај  никла,  што  је  у  вези  са
специфичним геохемијским саставом површинских слојева тла, бакра и индекса угљоводоника

31 Светска здравствена организација 2012. године
32 КА деконтаминацији земљишта у републици србији, Објављено у оквиру пројекта Унапређење међусекторског управљања 
земљиштем кроз смањење притисака на земљиште и планирање коришћења земљишта, Београд 2018. године , Министарство 
заштите животне средине – Агенција за заштиту животне средине, Београд
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С10-С40.  Повећане  вредности  индекса  угљоводоника  и  бакра  се  могу  довести  у  везу  са
утицајем  моторних  возила.  Такође  на  појединим  локацијама  на  којима  су  вршена  мерења
константоване су повећане концетрације појединих метала бакра, цинка, олова, кадмијума као
и  повећане  вредности  органских  полутаната33.  Али  на  загађење  земљишта  у  многим
случајевима, загађујуће материје се ослобађају и из активних индустријских процеса или су
присутне у акумулираном опасном отпаду из ранијих индустријских активности.

Када је у питању загађење земљишта из индустријских постројења на територији Београда, ту
ТЕ-je Термоелектрана „Никола Тесла“ ТЕНТ А и Б

На локацији у огранку РБ Колубара „Прерада“ у току 2017.  године нису вршена физичко-
хемијска испитивања тла с обзиром да у анализираним узорцима земљишта за 2011. и 2012.
годину нису достигнуте вредности загађења које захтевају предузимање ремедијационих мера
у  складу  са  Уредбом о  програму  системског  праћења  квалитета  земљишта,  индикатора  за
оцену ризика од деградације земљишта и методологији за израду ремедијацијоних програма
(Сл.гласник РС бр. 88/10).

Испитивања у индустрисјким зонама у Термоелектрани „Никола Тесла“ , током 2017. године
настављена су у погледу испитивања квалитета земљишта и садржаја укупних и приступачних
облика тешких метала и загађујућих материја у земљишту, као и контрола хемијског састава и
квалитета воде у мелиоративним каналима у околини термоелектрана огранка ТЕНТ . Сва ова
испитивања су вршена у циљу праћења утицаја депонија пепела и шљаке на земљиште и воде.
Врше се следеће анализе: физичке особине земљишта, хемијске особине земљишта, реакција
земљишта, садржај хумуса, садржај укупног азота и органског угљеника у земљишту, садржај
нитратног и нитритног јона, садржај лакоприступачног фосфора и калијума, садржај тешких
метала и других токсичних елемената. Садржај тешких метала и других токсичних елемената у
пепелу  и  земљишту  се  кретао  у  уобичајеним  концентрацијама  и  испод  ремедијационих
вредности и то за: хром (Cr), олово (Pb), бакар (Cu), цинк (Zn), кадмијум (Cd), живу (Hg), арсен
(As) и бор (В).34

Табела 44 : Квалитет земљишта у периоду од 2013- 2016 и 2016- 2018., годинe

33 Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину плана детаљне регулације за изградњу ванградског топловода од 
ТЕ-ТО “Никола Тесла” у обреновцу до ТО “Нови Београд” градске општине обреновац, сурчин и нови београд, 2017. године
34 Стратешкa проценa утицаја за национални план за смањење емисија (NERP), 2018. године
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На основу резултата мерења и спроведеног испитивања загађености земљишта на територији
Београда  у  2020.  години,  Градски  завод  за  јавно  здравље  је  узорковао  и  лабораторијски
испитао укупно 96 узорака земљишта са 48 локација, и то је обухватило испитивање земљишта
у  зонама  санитарне  заштите  изворишта  централних  водовода,  у  близини  великих
саобраћајница,  на  пољопривредним површинама,  зони  под  утицајем постојећих  депонија  и
нехигијенских  насеља,  у  околини  хазардних  индустријских  објеката  и  у  оквиру  кавних
површина и дечијих игралишта, и може се контатовати да : на већем броју локација постоје
одступања  у  погледу  садржаја  опасних  и  штетних  материја  у  земљишту  у  односу  на
референтне  прописе.  У  протеклој  2020.  години  у  оквиру  појединих  зона  испитивања
регистрована су занчајнија одступања концентрација испитивани параметара на 4 локације на
којима је неки од испитиваних параметара осим граничне максималне врендости прелазио и
ремедијациону вредност.35

35 Извештај о испитивању загађености земљишта за 2020. годину, Градски завод за јавно здравље Београд
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Табела 45 : Приказ контроле квалитета земљишта у периоду од 2018-2010. године

Извор: : Квалитет животне средине у Београду у 2018. години, 2019; Квалитет животне средине у Београду у 2017. години, 2018; Извештај о
испитивању загађености земљишта на територији Београда у 2016. години, 2017; Квалитет животне средине у Београду у 2012, 2013, 2014. и
2015.  години,  2016; Извештај о испитивању загађености земљишта на територији Београда у 2010.  години,  2011; Извештај о испитивању
загађености земљишта на територији Београда у 2009. години, 2010; Извештај о испитивању загађености земљишта на територији Београда у
2008. години, 2009.
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Један  о  важних  загађивача  земљишта  је  комунални  отпад.  На  територији  Београда,  ЈКП
“Градска чистоћа” Београд води евиденцију о количинама комуналног отпада које се довозе и
одлажу на депонију у Винчи кроз мерења на колској ваги смештеној на улазу депоније. Такође,
поред комуналног отпада, на депонији у Винчи евидентирају се и количине довеженог отпада
од стране трећих лица, земље, шута, и др. Релевантни подаци о количинама комуналног отпада
постоје  за  13 градских општина које  довозе отпад на градску депонију у Винчи.  Остале 4
општине (Сопот, Младеновац, Обреновац и Лазаревац) имају сопствене депоније-сметлишта
где се отпад не мери пре одлагања. Постојање колске ваге на депонији Винча, омогућава да се
подаци о количинама сакупљеног отпада утврђују у складу са дефинисаном методологијом,
односно  Правилником  о  методологији  за  прикупљање  података  о  саставу  и  количинама
комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.
61/2010), уз примену важећих стандарда.

Укупна количина генерисаног комуналног отпада на територији свих 17 општина у Београду
износи око 642.000 тона на годишњем нивоу, што одговара просечној продукцији од 1,04 kg по
становнику дневно (Табела 4.1).  Од наведене количине,  око 85%, односно 541.496 t/год се
генерише  у  општинама  у  којима  организовано  сакупљање  отпада  спроводи  ЈКП  „Градска
чистоћа“, док се остатак од око 100.317 t/год генерише у преосталих 6 општина. 

Табела 46:Генерисане количине отпад ау Београду по општинама, измерене 2018.године

Извор: Локални план управљања отпадом града Београда 2021-2030.
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Графикон 6: Удео појединачних општина у укупно генерисаној количини отпада (%)

Извор: Локални план управљања отпадом града Београда 2021-2030.

Стопа  генерисања отпада  најчешће  се  изражава  по становнику  на  годишњем или дневном
нивоу. На овај начин, могу се уочити значајне разлике у продукцији отпада међу посматраним
општинама.  Као што је приказано на Слици 4.3.,  становници општине Савски Венац имају
највећу стопу генерисања отпада од чак 2,43 kg/ст/дaн,  што је  значајно изнад националног
просека. Друга општина у том смислу је општина Стари Град (1,41 kg/ст/дaн), а затим следе
Земун и Сурчин са 1,24 kg/ст/дан. Када је реч о најмањој просечној стопи генерисања отпада
по  становнику,  бележе је  општине  Раковица  (0,67  kg/ст/дaн),  Обреновац (0,72  kg/ст/дaн)  и
Барајево (0,83 kg/ст/дaн). Просек за све посматране београдске општине износи 1,04 kg/ст/дан,
што је више у односу на национални просек из 2016. године, од 0,94 kg/ст/дaн, добијен на
основу мерења у репрезентативним општинама у Србији.

На бази просечног морфолошког састава, закључује се да укупан удео биоразградиве фракције
представља 52,3%, при чему је баштенски отпад заступљен са 19,6%, док остали биоразградиви
отпад има удео од 32,7%.  Из групе рециклабилних фракција,  папир и картон заједно чине
значајан део укупног састава, тј. 14,4% (7,1% и 7,3% појединачно), док тетрапак као слична
категорија  има  релативно  мали  удео  од  свега  1,2%.  Масени  удео  стакла  је  у  очекиваним
вредностима и износи 4,8%, док су метал са 0,8% и алуминијумске конзерве са 0,5% релативно
слабо заступљени. Пластични отпад са своје 4 подкатегорије чини 13,3% укупног комуналног
отпада, при чему је највећи удео пластичних кеса са 7,0%, док је ПЕТ заступљен са 3,3%. Од
преосталих релевантних категорија отпада, текстил је заступљен са 4,5%, пелене 3,9%, кожа са
свега 0,2% и фина фракција са око 4,0% у укупном саставу.
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Графикон  7:  Просечан  морфолошки  састав  комуналног  отпада  за  све  општине  Београда
обухваћене планом управљања отпадом града Београда 2021-2030. године, изражен у %

Извор: Локални план управљања отпадом града Београда 2021-2030.

У систему управљања отпадом у Београду, отпад из домаћинства се меша са отпадом који
настаје  у  комерцијалним  објектима  (ресторани,  кафићи,  продавнице,  школе,  хотели,
предузећа  и  пословни  објекти,  јавне  установе)  и  не  може  се  тачно  одредити  учешће
комерцијалног отпада у  укупном,  али  према одређеним показатељима и  проценама,  удео
комерцијалног отпада у комуналном се углавном креће у опсегу од 15 - 30%.
Према  проценама  представника  ЈКП  “Градска  чистоћа”  Београд,  удео  сакупљеног
комерцијалног отпада у односу на укупан комунални отпад износи око 20%, што представља
количину од око 108.000 тона на годишњем нивоу.

Када  је  реч  о  индустријском  отпаду,  евиденција  генерисаних  количина  постоји  у  склопу
Националног  регистра  извора  загађивања  (НРИЗ),  који  води  Агенција  за  заштиту  животне
средине,  и  према  којем  су  сви  генератори  индустријског  отпада  дужни  да  евидентиране
количине  достављају  Агенцији  на  одговарајућим  обрасцима  дефинисаних  Правилником  о
обрасцу  дневне  евиденције  и  годишњег  извештаја  о  отпаду  са  упутством  за  његово
попуњавање  ("Службени  гласник  РС",  број  7/2020). Највећи  и  најзначајнији  генератори
индустријског отпада на подручју града Београда су термоелектране, велики број различитих
производних погона, као и друга правна лица и предузетници.36

Када се врши преглед загађивача земљишта и отпад као загађивач, треба споменути и посебне
токове отпада  који се генеришу на територији Београда, као што су: акумулатори, отпадна
уља,  отпадне  гуме,  отпадна  возила,  отпад  електронске  и  електричне  опреме,  отпадне
флуоресцентне  цеви  које  садрже  живу,отпад  контаминиран  дуготрајним  органским
загађујућим  материјама  (POPs  отпад),  медицински  отпад,  отпад  животињског  порекла  ,
пољопривредни  отпад,  муљ  из  уређаја  за  пречишћавање  комуналних  отпадних  вода,
грађевиснки  отпад  и  отпад  од  рушења,  отпад  који  садржи азбест,  отпад  од  експлоатације
минералних сировина и отпад из енергетике, отпад од титан-диоксида и отпад од хране.

Отпад од акумулатора и батерија

На тржиште града Београда се сваке године стави у промет приближно 6.200 t  различитих
врста батерија и акумулатора. Од ове количине, индустријски стационарни и тракциони оловни

36 Локални план управљања отпадом града Београда 2021-2030.
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акумулатори чине око 1.800 t, према Извештају Агенције за заштиту животне средине.  Према
подацима, скоро сви аутомобилски акумулатори (стартери) се рециклирају, и то је значајан
помак у односу на период пре 2010. године. Такође, значајна је количина извезеног отпада, док
је мања количина ради третмана увезена. Највећи део истрошених акумулатора и батерија не
сакупља се одвојено, што може негативно утицати на параметре квалитета животне средине.

На основу података Агенције за заштиту животне средине који се односе само на територију
Града Београда, створене количине отпада у категорији Батерије и акумулатори износе 261,7 t
у 2016. години, 339,9 t у 2017. години и 393,5 t у 2018. години. ЈКП “Градска чистоћа” Београд
је у току 2018. године сакупила 5,81 t истрошених батерија и акумулатора, а 4,23 t предала
другом сакупљачу. Oд сакупљених количинa на територији Града Београда, 0,44 t су у 2016.
години  подвргнуте  операцијама  Р1-Р11,  док  зa  наредне  године  нема  података  о  третману.
Дозволу  за  сакупљање  истрошених  батерија  и  акумулатора  на  територији  града  Београда
поседују више од 66 предузећа, а за и транспорт 51 предузеће. Дозволу за складиштење има 22
предузећа, а за третман 10, док за депоновање ни једно предузеће нема дозволу.

Отпадна уља

Отпадним  уљима  се  сматрају  сва  минерална  или  синтетичка  уља  или  мазива,  која  су
неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као што су хидраулична уља,
моторна, турбинска уља или друга мазива, бродска уља, уља или течности за изолацију или
пренос  топлоте,  остала  минерална  или  синтетичка  уља,  као  и  уљни остаци  из  резервоара,
мешавине  уље-вода  и  емулзије.  Отпадно  јестиво  уље  је  уље  које  настаје  обављањем
угоститељске  и  туристичке  делатности,  у  индустрији,  трговини  и  другим  сличним
делатностима. Највећа количина од 15.000 тона отпадних уља, колико се процењује да настаје
на територији Града Београда, завршава на одлагалишту отпада или у градској канализацији и
земљишту, док се занемарљива количина прерађује у регистрованим постројењима. На основу
података  о  сакупљању  отпадних  уља  може  се  закључити  да  постоји  велики  потенцијал
организованог сакупљања отпадних уља на бензинским станицама и аутосервисима. Велики
део коришћених уља нелегално се користи за заштиту и импрегнацију дрвета, за подмазивање
разних калупа (грађевинских блокова), уништавање корова и сагоревање ради грејања.

Отпадне гуме

Гуме  јесу  гуме  од  моторних  возила  (аутомобила,  аутобуса,  камиона,  моторцикала  и  др.),
пољопривредних  и  грађевинских  машина,  приколица,  летелица,  вучених  машина,  других
машина  и  уређаја  и  остали  слични  производи,  након  завршетка  животног  циклу-  са,  које
власник одбацује или намерава да одбаци услед оштећења, истрошености или других разлога.

Према подацима Агенције за заштиту животне средине, на територији Београда, генерисано је
826,7 t у 2016. години, али 5.777 t у 2017., па 1.434,1 t у 2018. години, док се процењује да
годишње настаје око 10.000 t отпадних гума на истој територији. У току 2017. године третману
је подвргнуто 5 t отпадних гума, а 2018. године 47,81 t, што је занемарљива количина и указује
да су постројења за третман налазе ван територије града Београда.

Отпадна возила

Отпадна, односно неупотребљива возила јесу моторна возила или делови возила која су возило
које, осим седишта возача има још највише осам седишта) или N1 (моторно возилo за превоз
терета – теретно возило чија највећа дозвољена маса није већа од 3,5 t), моторно возило са три
точка, осим моторних трицикала (категорија L5 – тешки трицикл) и њихови неупотребљиви
или одбачени делови.
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У 2018. години увезених је приближно 30.000 нових и 120-130.000 половних возила (у 2017.
увезено је чак 158.452 половних возила), што одговара маси од 750-1000 kg по возилу. Подаци
говоре да се на територији Београда сваке године региструје по први пут до 50.000 нових и
половних  возила. Према  подацима  Агенције  за  заштиту  животне  средине,  у  2016.  години
генерисано је 1652,4 t отпадних возила на територији Града, али чак 5703,1 t у 2017. години и
1539,2  t  у  2018.  години.  На  основу  података  о  броју  половних  и  нових  возила,  може  се
претпоставити да најмање 5.000 тона овог отпада у Београду. Према подацима Агенције за
заштиту животне средине, само 420 t је подвргнуто операцијама рециклаже у 2016. години ,
600,49 t у 2017. години и 615,04 t у 2018. години.

Отпад од електричне и електорнске опреме

Отпад  од  електричне  и  електронске  опреме  укључује  опрему  и  уређаје,  као  и  склопове  и
саставне  делове  који  настају  у  индустрији,  и  чине  га  отпадни  апарати  из  домаћинстава
(телевизори,  радио-апарати,  фрижидери,  замрзивачи  итд.),  рачунари,  телефони,  касетофони
итд. Већина овог отпада спада у опасан отпад због компоненти које садржи.  Из достављених
извештаја за извоз отпада, добијен је податак да је у 2018. години извезено 2408 t електричног
и електронског отпада. У 2018. години је по пристиглим подацима, одложено 11 t. У истом
периоду прерађено je 32.615 t  отпада.  Ову врсту отпада претежно чини одбачена опрема и
компоненте  уклоњене  из  одбачене  опреме.  Према  подацима  Агенције  за  заштиту  животне
средине, на територији Града настало је 5.152,5 t овог отпада у 2016. години, 2.782,5 t у 2017.
години и 3.162,1 t у 2018. години. Међутим, процењује се да у Београду годишње настаје више
од 15.000 t отпада од електричне и електронске опреме, што је за 30% више од количине у
претходној деценији.

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу 

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу сакупљају се одвојено од осталог отпада, у
складу са Правилником о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима
које садрже живу (“Службени гласник РС”, број 97/10). Према подацима Агенције за заштиту
животне средине на територији Града Београда настало је 278,9 t овог отпада у 2016. години,
али само 22,5 t у 2017. години и 25,5 t у 2018. години. Процена је да на територији Београда
годишње настаје око 0,5 t  отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу,  али се такође
очекује и смањење овог отпадног току услед увођења нових техника осветљења.  На територији
Београда отпад преузима и затим га третира на свом постројењу оператер који се не налази на
територији града, и који је третирао у 2018. години приближно 100 t овог отпада.

Отпад контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама (POPs отпад) 

POPs  отпад  је  отпад  који  се  састоји,  садржи или  је  контаминиран  дуготрајним  органским
загађујућим супстанцама (POPs), где спадају PCB отпад и отпадни POPs пестициди (на пример
DDT). Према подацима Агенције за заштиту животне средине, на територији Града генерисано
је 55,4 t овог отпада, 59,2 t 2017. године а само 19 t 2018. године, док је према истом извору
третирано 200,9 t  (PCB уља)  операцијама R1-R11 у 2016.  години (и то пестицидни отпад),
136,19 t односно 3,3 t у 2017. години и 38,96 t односно 1,34 t у 2018. години, што је значајно у
нескладу са генерисаним количинама.  POPs материје су забрањене за употребу и морају се
уклонити.  У  појединим трафостаницама  још увек  се  као  расхладни  медијум  користи  PCB
(пираленско уље) који се, у складу са законом мора искључити из употребе и трајно збринути.
Постоји неколико овлашћених компанија из приватног сектора које врше преузимање и извоз
PCB отпада на третман у складу са Законом о ратификацији Базелске конвенције. Међутим, у
оквиру  Електротехничког  института  Никола  Тесла  изграђено  је  мобилно  постројење  за
деконтаминацију опреме контаминиране PCB, и овај процес је изабран као будући третман
PCB отпада у Републици Србији.
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Медицински отпад

Медицински отпад јесте отпад који настаје из објеката у којима се обавља здравствена заштита
људи  или  животиња  и/или  са  других  места  у  којима  се  пружају  здравствене  услуге  (из
дијагностике,  експерименталног  рада,  лабораторија,  чишћења,  одржавања  и  дезинфекције
простора  и  опреме),  а  обухвата  неопасан  и  опасан  медицински  отпад,  и  то:  неопасан
медицински отпад који није загађен опасним или другим материјама, а који је по свом саставу
сличан комуналном отпаду (рециклабилан, биоразградив и др.); и опасан медицински отпад,
који захтева посебно поступање, односно који има једну или више опасних карактеристика које
га чине опасним отпадом, и то: патоанатомски отпад, оштри предмети, фармацеутски отпад,
укључујући цитотоксични и цитостатички отпад, отпад загађен крвљу и телесним течностима,
инфективни, остали опасан медицински отпад (хемијски отпад, отпад са високим садржајем
тешких метала и отпадне боце под притиском). У Београду се налази 59 здравствених установа
у државном систему здравствене заштите: 16 домова здравља, 4 клиничко-болничка центра, 3
специјалне болнице, 5 клиника, 1 клинички центар, 14 завода и института са стационаром, 12
завода  без  стационара,  3  завода  за  заштиту  здравља  и  Апотека  "Београд"  са  124  апотеке.
Стационарне  здравствене  установе  располажу  са  укупно  12.035  стандардних  болесничких
постеља. Још око 1.300 болничких постеља је у војно-здравственим установама и велики број
ветеринарских ординација.

На основу података Агенције за заштиту животне средине,  на територији Београда, у 2016.
години генерисано је 845,7 t, у 2017. години 933,7 t, а у 2018. години 1.017,6 t, инфективног
медицинског  отпада.Подаци  показују  да  је  просечна  стопа  генерисања  инфективног
медицинског отпада за домове здравља износила 0,03 kg отпада по амбулантној посети, а за
опште  болнице  0,9  kg  по  болничкој  постељи/дан,  што  је  у  2021  години  много  веће  због
пандемије и посебних услова и тремана контаминације вирусом Корона.

Према подацима Агенције, у 2016. години генерисано је и 0,3 t  отпада од здравствене неге
животиња који подлеже подлеже посебним захтевима због спречавања инфекције. 

Према  подацима  Агенције,  у  2016.  години  третирано  је  135,07  t  медицинског  отпада
операцијама R1-R11, а 168,58 t операцијама R12-R13. У 2017. години 136,48 t односно 172,85 t
и  у  2018.  години  136,48  t  односно  172,85  t.  Ови  подаци  су  у  нескладу  са  генерисаним
количинама, и односе се само на оператере и количине које су пријављене Агенцији. 

Највећи део инфективног медицинског отпада из државног система (80 %) бива третиран у
аутоклавима (дезинфекција-стерилизација) и самлевен. Овај отпад се одлаже у црним кесама
на градску депонију у Винчи. Део инфективног отпада из приватних медицинских установа
преузимају приватна предузећа са дозволом за управљање овом врстом отпада, ради третмана
и одлагања (25 % ). 

Фармацеутски  отпад  сакупљају  предузећа  која  имају  дозволе  за  сакупљање  фармацеутског
отпада и извозе га на третман. У 2016. години око 4 тоне фармацеутског отпада из Србије
извезено је  на  третман спаљивањем.  Нису познате  количине  фармацеутског  отпада  које  се
генеришу у Београду. Процењено је да је укупна производња неопасног фармацеутског отпада
у свим јавним здравственим установама и јавним апотекама у Београду око 3 тона годишње, а
у приватном сектору је око 0,5 тона годишње. 

Хемијски отпад из  здравствених установа  се  делом привремено складишти,  а  већим делом
испушта нетретиран у канализацију. Нису познате количине које се генеришу. 

Радиоактивни  отпад  из  здравствених  установа  сакупља  се  и  складишти  у  Институту  за
нуклеарне науке „Винча“.
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Отпад животињског порекла

Према подацима Републичког завода за статистику, на територији града Београда регистровано
је 53.180 говеда, 202.701 свиња, 78.974 оваца, 1.209.997 живине. Отпад животињског порекла у
граду  Београду  потиче  са  фарми,  из  кланица,  постројења за  прераду  меса,  риба,  месара  и
ресторана, из објеката за узгој и држање животиња и од кућних љубимаца.  Ова врста отпада у
Београду представља велики проблем и захтева решавање.

Пољопривренди отпад

Пољопривредни  отпад  је  отпад  који  настаје  од  остатака  из  пољопривреде,  шумарства,
прехрамбене и дрвне индустрије. Остаци из пољопривреде се могу разврстати у три главне
групе: отпад произведен у процесу узгајања ратарских култура, отпад пореклом од воћарских
култура и отпад настао као последица узгајања стоке. 

Рурални  и  субрурални  простор  града  Београда,  у  којем  је  знатније  развијен  сектор
пољопривреде, oбавља се на 33.244 пољопривредних газдинстава. Скоро 60% пољопривредних
газдинстава  кон-  центрисана  су  на  територији  градских  општина  Обреновац,  Младеновац,
Лазаревац  и  Гроцка.  Ове  градске  општине  располажу  са  49%  укупно  коришћеног
пољопривредног  земљишта  града  Београда,  44%  ораница  и  башта,  83,4%  воћњака,  86,6%
винограда 55,7% ливада и пашњака, узгајају 38,2% говеда, 55% свиња, 66,4% оваца и 54,7%
живине  града  Београда.  Укупна  површина  коришћеног  пољопривредног  земљишта  износи
152.787 ha (47% површине града Београда). Главни пољопривредни производи су житарице
(кукуруз,  пшеница,  раж,  јечам, овас)  засејане на 86.845 ha,  сточно крмно биље засејано на
21.665 ha, индустријско биље (шећерна репа, сунцокрет, соја, уљана репица) засејано на 7.567
ha  и  повртно  биље  засејано  на  1.676  ha  (кромпир,  па-  радајз,  паприка,  купус,  кељ).
Територијално, 2/3 биљне производње Београда обавља се на територији градских општина
Палилула (19,6%),  Обреновац (18,9%),  Сурчин (14,0%) и Младеновац (13,9%).  На подручју
града Београда 14.659 газдинстава се бави воћарством. Укупна површина под воћем је 12.616
ha. Виноградарством се бави 3.217 газдинстава на територији града на укупној површини од
766 ha. Најзначајнија воћарско-виноградарска градска општина је Гроцка са учешћем у укупној
површини града Београда под воћњацима од 60,4%, а под виноградима са 63,3%.

Процењена количина пољопривредног отпада од главних култура (стрна жита, кукуруз, соја,
воће)  износи  до  700.000  t/год.  Отпад  из  производње  другог  воћа,  индустријског  биља  и
повртарских  култура  није  узет  у  обзир  јер  нису  развијене  технологије  за  сакупљање  овог
отпада.

Шумски отпад локално становништво у највећем обиму (око 12.000 m3) преузима и користи за
огрев,  док  око  8.000  m3  отпада  заостаје  на  шумским  површинама  и  подлеже  биолошким
процесима разлагања  in situ. Процена је да се између 10 % и 20% домаћинстава у Београду
греје на дрва.

ЈКП  „Зеленило  Београд”  сакупља  биљни  отпад  са  површина  у  централним  градским
општинама. Количина отпада је око 10.000 t/год, највећи део овог отпада бива самлевен као
како би био коришћен за покривање земљишта око високог растиња.

Муљ из уређаја за пречишћавање комуналних отпадних вода

По подацима из Статистичког годишњака Београда канализација је дугачка нешто мање од
2.000 km,  што укључује  мрежу и  колекторе  и покрива  75% конзума фекалном и око  60%
атмосферском канализацијом. Београд нема постројење за пречишћавање и све отпадне воде
преко 29 испуста завршавају у Дунаву као крајњем рецепијенту. Дужина водоводне мреже се
повећавала и у периоду од 2009. до 2015. је проширена са 4.599 km на 5.316 km. 
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Према  званичним  подацима,  количина  комуналних  отпадних  вода  која  настаје  у  граду
Београду износила је 116.209.000 m3 2018. године, 114.189.000 m3 2017. године и 106.575.000
m3 2016. године, што је 15-30% мање у односу на период до 2010. године.

Грађевиснки отпад и отпад од рушења

Грађевински  отпад  укључује  отпад  који  настаје  приликом  градње  објеката  или  јавне
инфраструктуре, реконструкције, одржавања или рушења постојећих грађевина, као и отпад
настао од ископаног материјала, који се не може без претходне обраде користити. Неопасан
отпад од грађења и рушења обухвата следеће: бетон, земља, цигла, стакло, камен, пластика,
цреп и керамика, бакар, бронза, месинг, гвожђе, челик, изолациони материјали, гипс, мешани
отпад.  Опасан отпад од грађења и рушења обухвата:  грађевински и изолациони материјали
који садрже азбест, заптивачи који садрже PCB, глазуре које садрже PCB, отпади од грађења и
рушења који садрже живу, остали отпади од грађења и рушења који садрже опасне супстанце
итд. 

Расположива статистика не даје реалне потенцијалне количине отпада од грађења и рушења.

Статистика која постоји је да је у 2018. години издато је око 6.400 грађевинских дозвола у
Београду, и на основу тога и других параметара процењује се да у Београду годишње настане
више од 600.000 t грађевинског отпада и отпада од рушења. Грађевински отпад завршава на
депонијама комуналног отпада, а користи се и као инертан материјал за прекривање отпада на
депонији, али се око 50% отпада који настане од грађења и рушења у Београду, не региструје и
одложи се на непознате локације, рачунајући и отпад настао од ископа. 

Према подацима Републичког завода за статистику, у 2018. години у Србији регистровано је
549.343 тоне неопасног отпада од грађења и рушења и 1.092 тоне опасног отпада од грађења и
рушења.  А према подацима ЈКП Градска  чистоћа,  у  2018.  години је  на  депонију  у  Винчи
одложено 238.337 тона грађевинског шута и 4.900 тона мешаног грађевинског отпада и отпада
од рушења, док ке 2019. године генерисано 1,7 милиона тона грађевинског отпада и земље од
ископа.Рециклажа грађевинског  отпада  у  Београду није  развијена.  Циљ је  да  се  дугорочно
достигне 70 % рециклаже грађевинског отпада.

Отпад који садржи азбест

Азбест  се  данас  у  Европи  нити  производи,  нити  користи,  међутим,  услед  његове  широке
употребе у прошлости, отпад који садржи азбест може се наћи у грађевинском отпаду, и то: у
различитим  производима,  као  што  су  азбестно-цементни  кровни  покривачи  тзв.  „Салонит
плоче“, зидови малтерисани цементно-азбестном смешом, подне плочице од смеше ПВЦ-а и
азбеста-„Виназ  плоче“,  неке  врсте  водоводних  цеви,  противпожарна  изолација,  облоге  за
аутомобилске кочнице, итд. Рециклажа или поновно искоришћење азбеста није дозвољена, с
обзиром да је употреба азбеста забрањена у складу са прописима о управљању хемикалијама.

Према подацима Агенције за заштиту животне средине, 2018. године у Србији је одложено 246
t отпада који садржи азбест. Процењује се да трећина ове количине потиче са територије града
Београда,  односно 82 тоне у 2018.  години. Процењује се  да су велике количине уграђених
материјала  који  садрже  азбест,  а  количине  отпада  које  ће  настајати  приликом  рушења  и
изградње нових објеката у периоду обухвата ове СПУ.

Отпад од експлоатације минералних сировина и отпад из енергетике

Територију града Београда карактерише релативно разноврсно, а у економском погледу, веома
значајно минерално богатство. На територији града Београда постоји велики број активних и
напуштених рударских објеката, углавном позајмишта песка, шљунка и грађевинског камена,
али за које не постоје детаљни и поуздани подаци о експлоатацији. 
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Сагоревањем нискокалоричног лигнита у котловима ТЕ Никола Тесла А и Б у Обреновцу и у
ТЕ Колубара у Великим Црљенима настају велике количине шљаке и летећег пепела. У 2018.
години генерисано је 5,56 милиона тона шљаке и летећег пепела. Од те количине, само 110.000
тона  је  испоручено  цементарама  ради  искоришћења,  док  је  остатак  одложен  на  депоније.
Летећи пепео од сагоревања угља се може искористити у грађевинарству, уместо да се одлаже
на депоније.

Отпад од титан-диоксида

Титан-диоксид се не производи у Републици Србији,  али се користи у производњи боја  за
постизање белине. Предузећа која се баве производњом боја и лакова, као што су Спектар,
д.о.о., из Калуђерице, PITURA из Земуна и друга, генеришу око 2 t отпада од титан-диоксида
годишње.

Отпад од хране

Отпад од хране (биоразградиви кухињски и отпад из ресторана) одлагањем на депоније, доводи
до негативног утицаја на климу због производње метана током разградње, односно емисије
гасова  са  ефектом  стаклене  баште,  али  и  загађења  површинских  и  подземних  вода
нутријентима који се излужују у процедну воду.

Циљевима одрживог развоја УН планирано да се до 2030. бацање хране у свету смањи за 50 %,
што се подудара са временским обухватом овог плана развоја града Београда и ове СПУ која се
односи на њега. Тачних података о количини отпада од хране нема, али је морфолошки састав
отпада из комерцијалних објеката за припрмеу хране у Београду приказан у графикону 8.

Графикон 8: Морфолошки састав отпада од хране из комерцијалних објеката за припрему
хране у Београду 

Извор: GIZ/UNDP, 2020.
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2.6. Анализа и оцена стања нивоа буке
Ниво буке у животној средини у Београду прати се континуирано у току 24 сата, два пута
годишње у сезонским циклусима (пролеће и јесен) на 35 мерних места у различитим зонама
намене (зоне становања, градског центра, школске, болничке, индустријске и рекреативне зоне
и зоне дуж прометнијих саобраћајница). Табела 14. приказује број мерних места у 17 општина
града Београда. 

Мерна  места  су  класификоване  према  типу  подручја  (урбано/субурбано/рурално).  Од  35
мерних места 30 (ММ1, ММ2, ММ3, ММ4, ММ5, ММ6, ММ7, ММ8, ММ9, ММ10, ММ11,
ММ12, ММ13, ММ14, ММ15, ММ16, ММ17, ММ18, ММ19, ММ20, ММ22, ММ23, ММ25,
ММ26, ММ27, ММ28, ММ29, ММ30, ММ32 и ММ35) се налази у урбаном подручју, док се
осталих 5 (ММ21, ММ24, ММ31, ММ33 и ММ34) налази у субурбаном подручју. 

Мере  се  следећи  индикатори  нивоа  буке:  Lmax,  L1,  L5,  L10,  L50,  L90,  L99,  Lmin,  као  и
еквивалентни ниво (Leq), што омогућава детаљну анализу буке у току дана, вечери и ноћи. На
основу добијених еквивалентних нивоа израчунава се меродавни ниво буке за дан, вече и ноћ и
изражен у децибелима - dB(A). Оцењивања индикатора буке, процена узнемиравања и штетних
ефеката буке у животној средини на здравље људи врши се у на основу Уредбе о индикаторима
буке,  граничним  вредностима,  методама  за  оцењивање  индикатора  буке,  узнемиравања  и
штетних ефеката буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 75/2010). 

Мерење нивоа буке у животној средини 2017. године вршио је Градски завод за јавно здравље
Београд, а у 2018. и 2019. години Институт ИМС АД Београд; према Програму мерења нивоа
буке у животној средини на територији Београда у 2016. и 2017. години / 2018. и 2019. Години,
док је Градском заводу за јавно здравље Београд поверена реализација Програма мерења нивоа
буке  у  животној  средини  на  територији  града  Београда  за  2020.  и  2021.  Годину.  Овим
Програмом који  прописује  Град Београд –  Градска  управа  града  Београда,  Секретаријат  за
заштиту животне средине утврђују се активности мониторинга нивоа буке којим се спроводе
систематска  мерења,  оцењивања  или  прорачуни  одређених  индикатора  буке,  праћење  и
контрола  нивоа  буке,  односно процена  штетних ефеката  буке  на здравље људи и животну
средину.  Мерење нивоа буке  спроводи се у циљу праћења стања и трендова нивоа буке  у
животној  средини,  предузимања  мера  и  сагледавања  ефеката  предузетих  мера,  процене
изложености становништва узнемиравању и штетним ефекатима буке у животној средини као
и информисања јавности.
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Табела 47: Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору

Зона Намена простора

Гранична вредност (dB)

дан и вече ноћ

1

Подручја за одмор и рекреацију,
болничке  зоне  и  опоравилишта,
културно-историјски локалитети,
велики паркови

50 40

2
Туристичка подручја, кампови и
школске зоне

50 45

3 Чисто стамбена подручја 55 45

4
Пословно-стамбена  подручја,
трговачко-стамбена  подручја  и
дечија игралишта

60 50

5

Градски  центар,  занатска,
трговачка,  административно-
управн азона са становима, зона
дуж аутопутева, магистралних и
градских саобраћајница

65 55

6
Индустријска  складиштена  и
сервисна подручја и транспортни
терминали без стамбених зграда

На  граници  ове  зоне  бука  не  сме
прелазити  граничну  вредност  у  зони
са којом се граничи
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Табела 48: Резултати мерења нивоа буке за период од 2017 до 2021. Године

Зона Намена простора Мерно место

Гранична вредност (dB) Резултати мерења

дан и вече ноћ
Пролеће 2017. Јесен 2017. Пролеће 2018. Јесен 2018. Пролеће 2019. Јесен 2019. Пролеће 2020. Јесен 2020.

Пролеће 2021. Јесен 2021.

дан вече ноћ дан вече
но
ћ дан вече ноћ дан вече ноћ дан вече ноћ дан вече ноћ

да
н вече ноћ дан 

веч
е ноћ

дан вече ноћ дан вече ноћ

1
Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и 
опоравилишта, културно-историјски локалитети, велики 
паркови

ММ26 Клинички центар

50 40
58 56 53 58 56 54 57 52 49 57 53 51 57 50 47 57 54 49 55 50 44 54 49 44 59 55 50 64 57 54

ММ29 Калемегдан

46 45 38 48 46 39 50 28 43 46 47 43 48 44 43 48 45 40 51 45 36 45 45 36 46 46 36 48 46 42

2 Туристичка подручја, кампови и школске зоне ММ25 Земун-Градски парк 50 45

49 54 24 44 44 36 57 57 43 55 53 37 51 52 42 52 50 43 48 49 38 53 54 48 55 56 54 55 54 46

3 Чисто стамбена подручја

ММ1 Јурија Гагарина

55 45

63 62 55 69 57 52 56 55 49 56 55 49 56 56 49 55 54 48 58 55 50 63 60 54 65 63 58 65 65 59

ММ5 ЗАхумска
57 56 56 59 56 53 53 54 45 52 53 46 52 52 46 51 50 46 54 52 48 58 59 50 57 59 52 67 60 50

ММ17 Гандијева(Дула 
Караклајића 2020)

66 65 58 65 63 57 60 59 52 58 57 51 60 59 52 58 57 50 56 56 51 57 55 47 58 55 49 61 61 57

ММ18 Радојке Лакић
50 48 40 46 44 39 53 49 42 53 52 43 51 51 43 52 48 42 50 49 42 53 51 46 53 57 49 60 53 48

ММ21 Борча -Беле Барток
56 52 48 51 50 46 49 47 43 52 50 47 50 50 46 53 52 48 54 56 49 55 53 48 54 54 49 59 57 54

ММ24 Стевана Филиповића
61 68 56 61 61 55 61 61 57 61 61 55 60 59 55 61 59 55 66 66 64 64 65 62 66 65 61 65 66 60

ММ27 Угриновачка
63 61 58 63 61 58 63 63 57 64 65 57 64 63 58 64 63 58 64 63 58 64 62 57 67 65 60 65 65 59

ММ28 Персиде Миленовић
24 24 24 50 47 42 51 48 42 49 46 41 52 50 45 49 47 41 47 45 40 52 49 42 48 52 50 89 54 45

ММ31 Хоповска
46 53 46 55 54 48 53 54 47 50 50 44 51 50 44 50 49 43 54 51 46 51 49 45 54 55 50 54 54 52

4
Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја 
и дечија игралишта

/ 60 50 / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

5
Градски центар, занатска, трговачка, административно-
управн азона са становима, зона дуж аутопутева, 
магистралних и градских саобраћајница

ММ2 Булевар Краља Александра

65 55

67 67 62 66 64 61 67 66 62 67 66 62 66 66 62 67 67 63 65 65 60 66 66 61 69 68 64 69 68 64

ММ3 Краљице Наталије
66 66 62 66 64 63 62 61 57 63 62 57 63 62 58 62 62 56 63 61 56 63 62 56 67 65 59 65 63 59

ММ4 Немањина
62 61 57 64 64 61 64 62 59 65 64 59 64 63 59 64 63 58 57 52 54 62 59 56 66 64 61 66 65 61

ММ6 Благоја Парокића
65 64 58 68 67 61 61 61 56 61 52 46 61 58 54 60 59 54 63 62 56 67 66 61 67 66 60 68 68 62

ММ8 Узун Миркова
60 59 58 60 59 58 61 62 58 61 60 57 61 59 54 57 55 50 57 57 52 64 70 72 65 77 61 65 63 60

ММ9 Криволачка
59 57 52 58 58 52 58 57 52 60 59 54 58 46 43 60 59 54 57 57 51 56 56 50 58 50 56 62 62 56

ММ10 Далматинска
65 66 59 55 56 51 63 61 56 61 63 54 61 60 55 59 53 45 58 58 54 62 63 58 63 65 68 59 60 55

ММ11 Булевар Војводе Мишића
65 65 62 65 65 62 68 67 63 68 68 64 67 66 62 65 65 62 66 66 61 64 63 59 68 68 63 66 55 50

ММ12 Војводе Степе
64 64 57 61 60 56 68 68 64 64 68 67 63 67 63 66 66 61 66 65 62 63 63 58 68 68 63 62 61 57
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ММ13 Устаничка
57 57 52 68 66 61 60 58 54 59 58 52 61 59 53 60 58 54 61 56 50 61 59 54 64 62 56 64 64 58

ММ14 Булевар Деспота Стефана
72 72 68 70 70 65 70 69 65 69 68 65 68 67 64 68 68 64 70 70 66 70 69 65 70 69 65 72 71 69

ММ15 Земун- Главна
68 67 63 66 64 62 65 64 60 66 54 60 66 65 61 64 63 59 65 65 60 68 68 64 69 69 65 69 68 63

ММ16 Зелени Венац
66 64 59 67 64 64 68 67 65 69 67 63 67 67 63 66 64 62 67 67 62 70 66 63 69 68 62 69 68 63

ММ19 Похорска
61 62 58 66 66 61 62 60 53 62 58 56 62 62 57 63 62 56 65 64 59 68 64 60 65 64 59 66 65 60

ММ20 Карађорђева
73 71 68 73 72 68 68 66 62 69 67 63 66 63 58 64 62 60 67 66 63 71 70 69 71 69 63 70 69 65

ММ22 Арсенија Чарнојевића
61 58 56 66 65 62 63 64 60 65 65 61 63 63 59 62 61 58 64 64 60 61 61 57 82 71 68 69 69 64

ММ23 Гоце Делчева
66 66 62 65 65 59 58 57 52 58 57 52 57 56 51 55 54 50 59 58 53 62 61 57 66 64 58 62 61 55

ММ32 Миријевски Булевар
64 64 59 65 64 60 64 63 59 63 62 59 64 63 59 65 63 60 64 64 60 63 63 58 62 61 56 64 64 60

ММ33Недељка Гвозденовића
64 64 58 65 64 59 61 59 54 62 59 55 59 58 52 60 59 53 59 58 53 59 57 52 62 60 56 60 59 54

ММ34 Јована Бранковића
64 62 59 64 63 59 66 67 62 66 65 61 66 66 61 61 59 54 59 59 57 61 57 53 69 67 62 67 67 60

ММ35 Војвођанска
67 65 63 65 63 59 66 64 61 66 64 61 67 66 62 65 62 59 65 62 61 67 64 61 67 64 62 67 65 61

6
Индустријска складиштена и сервисна подручја и 
транспортни терминали без стамбених зграда

ММ7 Краљице Јелене (граничи се 
са зоном 5)

На граници ове зоне бука не сме
прелазити граничну вредност у

зони са којом се граничи

64 64 58 68 67 61 69 69 63 70 70 64 70 69 63 68 67 61 64 68 63 66 68 62 65 64 60 67 66 60

ММ30 "Форд"-"Грмеч"/Вишњичка
106А 2020. (граничи се са зоном 5)

58 55 53 59 59 56 59 59 55 58 58 56 57 55 52 54 52 50 67 67 62 67 67 63 66 64 58 68 67 63
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Резултати  испитивања  приказани  у  Табели  12  показују  да  вредности  индикатора  буке  у
животној средини, измерене у периоду од 2017. до 2020. године, прелазе прописане граничне
вредности за дан, вече и ноћ.

Мерење буке у животној средини у индустријским подручјима, урађено је 2017. године и то у
постројењима Огранка ТЕНТ врши се мерење буке у животној средини од стране нститута
ИМС. Ниво буке је мерен на четири мерна места у околини сваког постројења. Мерна места су
распоређена на различитим странама света, на различитим растојањима од погона. На ТЕНТ А
и ТЕНТ Б бука је мерена на три мерна места у најближим стамбеним зонама. Бука у процесу
производње термоелектричне енегије настаје радом следећих постројења: млинова, турбина,
вентилатора димних гасова а повремено при поремећају режима рада блока (котла) јавља се
бука од укључивања сигурносних вентила која траје највише до 1` минута.

С обзиром да за посматране локације не постоје подаци о извршеном акустичном зонирању, у
извештајима о извршеним мерењима за три мерна места у најближим стамбеним зонама ТЕНТ
А и ТЕНТ Б је претпостављено да припадају акустичкој зони 5 – градски центар, занатска,
трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и
градских саобраћајница. Прекорачења граничних вредности забележена су на ТЕНТ А у по
једном петнаестоминутном мерењу на мерним местима 1, 2 и 3 у ноћном периоду мерења и на
ТЕНТ Б на мерним местима 2 и 3 у свим периодима мерења. Резултати добијени мерењем су
упоређивани са прописаним вредностима за измерени меродавни ниво буке за дневни, вечерњи
и ноћни период рада блокова термоенергетских постројења (Табела 48).

Табела 49: Резилтати мерења нивоа буке у Термоелектрани „Никола Тесла“ у 2017. години 

Извор: Извештај о стању животне средине у ЈП ЕПС 2017.године

Мерења су вршена у току дана, вечери и ноћи на следећим мерним местима: 1. ТЕКО А –
раскрсница ка Драгуљу 2. ТЕКО А - ФИО Минел 3. ТЕКО А – степениште код Приму 4. ТЕКО
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Б – контејнер насеље 5. ТЕКО Б - затварачница на Млави 6. ТЕКО Б – село Дрмно - Дробилана
7. ПК Дрмно - Видиковац 8. ПК Дрмно - пут ка Кличевцу.

РЈ Топлана „Колубара“ Вреоци је термоенергетски објекат за производњу прегрејане паре која
се користи у технолошким процесима, за грејање индустријског круга и Лазаревца, капацитета
2x60  MW.  Извори  буке  у  "Колубара-Прерада"  потичу  из  погона:  Топлана,  Сушара,  Сува
сепарација,  Мокра  сепарација,  затим  бука  која  потиче  од  железничког  индустријског
саобраћаја,  теретног  друмског  саобраћаја  и  жичаре.  Mерење  нивоа  буке  и  оцена  утицаја
индустријских  погона  Огранка  “Прерада“  на  ниво  буке  у  животној  средини“  у  2017.  није
рађено.37

Након анализе резултата може се закључити да на великом броју мерних места ниво буке
прелази  допуштене  граничне  вредности  у  односу  на  претпостављену  акустичку  зону  којој
мерно место припада како за ноћ тако и за дан и вече, при чему избор циклуса мерења, односно
да ли су мерења извршена у пролећном или у јесењем циклусу,  као и то да ли су мерења
извршена у урбаним или субурбаним подручјима нема значајнијег утицаја.

Када се посматра зона 5- Градски центар, занатска, трговачка, административно-управн азона
са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница, видимо да су на
мерним местима у свим годинама скоро у свим периодима дана и године, толеранти нивои
буке прелазили грничне вредности на мерним местима: ММ2 – Булевара Кралја Александра,
ММ14 Булевар Деспота Стефана ММ11- Булевар Војводе Мишића као и у већини мерних
места.  У  зони  3-  чисто  стамбена  подручја  ,  мерна  места  са  највише  прекорачења  свих
протеклих година од 2017. су ММ24 Стевана Филиповића и ММ27 Угриновачка. У зони 1 -
Подручја  за  одмор  и  рекреацију,  болничке  зоне  и  опоравилишта,  културно-историјски
локалитети, велики паркови, то је ММ26 – Клинички центар.

Процена штетних ефеката буке у животној средини на здравље људи извршена је на основу
Уредбе о индикаторима буке,  граничним вредностима,  методама за  оцењивање индикатора
буке,  узнемиравања  и  штетних  ефеката  буке  у  животној  средини  („Сл.  гласник  РС“,  бр.
75/2010).

Основни емитери буке у урбаној средини су друмски и железнички саобраћај,  грађевински
радови, индустрија, авио саобраћај, расхладни уређаји и др. 

Смањење нивоа буке се постиже лимитирањем активности које утичу на повећање буке (време
у  ком  се  могу  изводити  грађевински  радови,  радно  време  индустријских  објеката,  ноћни
прекид  градског  саобраћаја,  ограничавање  рада  угоститељских  објеката  и  сл.),  али  и
активностима на уређењу простора које могу да умање ниво буке пореклом из саобраћаја, као
што су зелени засади у квартовима, око саобраћајница, у близини јавних установа и сл, као и
панели у близини прометних саобраћајница, аутопутева и сл.

Досадашњи  резултати  систематског  праћења  нивоа  буке  на  територији  града  Београда
показали су да измерени нивои високи и да је угрожен велики проценат становништва. Као
доминантан извор буке на највећем броју мерних места издваја се друмски саобраћај који се
одвија на градским улицама.

Утицај  буке  на  здравље  становника  Београда  је  значајан,  а  сваки  звук  који  се  може
окарактерисати као непожељан и ометајућ представља буку. Звучне појаве постају бука када,
према субјективним исказима, ометају човека како при раду тако и при одмору. У савременом
свету тренд загађења буком је у порасту где најзначајнији извор буке у животној средини чине
сви облици саобраћаја са посебним акцентом на друмски саобраћај, али на порастр нивоа буке

37 СТРАТЕШKA ПРОЦЕНA УТИЦАЈА ЗА НАЦИОНАЛНИ ПЛАН ЗА СМАЊЕЊЕ ЕМИСИЈА (NERP), 2018. године, 
Министарство заштите животне средине Републике Србије

78



утичу многи фактори развоја, као што су: популациони раст, урбанизација, сталан технолошки
развој,  изградња саобраћајница,  међународних аеродрома и  железница.  Поред субјективног
утиска  ометања  и  нелагодности  бука  такође  узрокује  мерљиве  психофизичке  реакције
организма сличне онима које узрокују други стресори у радној и животниј средини. По општем
моделу стреса,  бука као стресор,  утиче на хипоталамо-  хипофизо-  адреналну осовину,  што
повећава  концентрацију  циркулишућих  стрес  хормона,  који  се  сматрају  поузданим
индикаторима стресне реакције, а који доводе до штетних ефеката по здравље, примарно на
кардиоваскуларни и централни нервни систем.38

2.7. Ризици од хемијских удеса
Ризици од хемијских удеса на територији града Београда могу се очекивати у оквиру одвијања
различитих привредних делатности на постојећим локацијама или у оквиру нових привредних
објеката и комплекса чија је изградња планирана на предметном подручју. 

Производња хемикалија и хемијских производа и вештачких и синтетичких влакана припадају
важној  област  индустрије  Републике  Србије  са  значајним  извозом  и  увозом,  приходима  и
запосленошћу.  Слабости  тог  сектора  су  идентични  са  слобостима  и  других  индустријских
предузећа,  а  то  су:  недовољна  енергетска  и  сировинска  ефикасност,  висок  ниво  стварања
индустријског  отпада  по  јединици производа,  примена  застарелих  технологија,  дотрајалост
постројења,  као  и непостојање адекватних технологија  и  постројења за  смањење загађења.
Мали  је  број  предузећа  је  увело  и  примењује  стандарде  квалитета  управљања  животном
средином,  а  још  мањи  број  њих  примењује  принципе  чистије  производње.  Претежно  се
примењује приступ финалног третмана отпадних токова,  док је решавање узрока  настајања
проблема у технолошком процесу веома ретко. 

У Београду се годишње догоди више хемијских удеса од којих поједини имају потенцијал да
угрозе  шири  простор.  Као  најчешћи  узроци  акцидентних  загађења  наводе  се:  неправилно
складиштење хемикалија  и опасног отпада,  недовољна безбедност транспорта хемикалија  и
опасног  отпада,  застареле  индустријске  технологије  и  транспортна  средства,  као  и  слабо
спровођење  превентивних  мера.  На  подручју  града,  хемијски  удеси  се  најчешће  дешавају
током  транспорта  опасних  материја,  који  се  обавља  друмским,  железничким  и  речним
саобраћајем.

У случају  удеса,  Мобилна  екотоксиколошка  јединица  са  екотоксиколошком лабораторијом
Градског завода за јавно здравље Београд (МЕЈ) излази на локације на територији града, по
позиву  градског  Центра  за  обавештавање  Београда,  представника  Сектора  за  ванредне
ситуације Министарства унутрашњих послова, надлежних у Секретаријату за заштиту животне
средине  или  инспекцијских  органа.  Основни  задатак  МЕЈ  је  да  изврши идентификацију  и
квантификацију загађујуће материје, а затим да 51 Еколошки атлас Београда, 2002. 93 одреди
присуство загађујућих материја у атмосфери, површинским и подземним водама и земљишту,
у току и након хемијског удеса. 39

Према  могућим  негативним  утицајима  на  животну  средину,  односно  према  могућем
еколошком оптерећењу, дефинисано је пет категорија делатности (A, Б, В, Г и Д), односно
привредних предузећа. 

Према  броју  процесних  индустријских  постројења,  Београд  не  представља  индустријски
центар.  Међутим,  као  највећа  урбана  агломерација,  представља велику вулнерабилну зону,
како са аспекта угрожавања здравља људи, тако и животне средине. 

38 Из годишњег извештаја о резултатима мерења нивоа буке у животној средини на територији Београда за период 2021. годину , 
Градски завод за јавно задравље Београд
39 Програм заштите животне средине града Београда, 2015.
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Последице хемијских удеса, се осим у оквиру објеката опасних индустрија, могу очекивати и
током  транспорта  опасних  материја.  На  подручју  Београда,  хемијски  удеси  се  управо  и
дешавају најчешће на тај начин - транспортом опасних материја друмским, железничким или
речним путем. Због тога се тежи дислоцирању постојећих предузећа из категорије „Г“ и „Д“
које  не  могу  да  задовоље  потребне  критеријуме  са  аспекта  заштите  животне  средине,
безбедности и  здравља људи,  на  безбедне  локације  довољне  удаљености и  уједно ће  се  и
„опасан  транспорт“  дислоцирати  изван  насељене  зоне  града.  За  сваку  од  привредних
делатности дефинисани су услови за лоцирање, а минимална заштитна растојања одређена су
према Guidance SFK/TAA-GS-1 CL.SEVESO II Directive. 40

Табела 50: Списак објеката и комплекса одређеног степена хазарда за животну средину у
Београду

Извор:  Нацрт  Стратешке  процене  утицаја  локалног  плана  управљања  отпадом  града
београда 2021-2030. на животну средину

Бр. Назив Општина Делатност Категорија

1 Аеродром "Хикола Тесла"
Нови
Београд Аеродром Д

2 Институт нуклеарних наука винча Гроцка Реактори, радиоактивни отпад Д

3 Депонија "Винча" Гроцка Депонија комуналног отпада Г

4 "Дуга" фабрика боја и лакова Палилула Прои3водња боја и лакова Г

5 "ИЦН Галеника" Земун Фармацеутска индустрија Г/Д

6
НИС  АД  Блок  Промет-складиште  нафтних
деривата Београд Чукарица Стовариште нафтних деривата Г

7 Топлана "Нови Београд"
Нови
Београд Резервоари мазута Г

8 Топлана "Дорћол" Стари град Резервоари мазута Г

9 "Техногас" Раковица Прои3водња хемикалија Г

10 "Беопетрол" Чукарица Стовариште нафтних деривата Г

11 "Грмеч" 'Београд 3емун Прерада пластичних маса Г

12 Рафинерија уља- "Београд" Палилула Производња моторних уља Г

13 "Грмеч - Балкан" Палилула Хемијска индустрија Г

14 "Питура" Земун Производња боја и лакова Г

15 "Ђукапол" Земун
Производња  сунђера  од
полиуретана Г

16 "Београф" Вождовац
Производња  пластичне
ампалаже Г

17
ЈКП  Београдски  водовод  и  канали3ација  -
МАКИШ Чукарица Пречишћавање воде Г

18 "Техохемија" Палилула
Стовариште  хемијских
производа В

19 "БИП"-Београдска индустрија пива
Савски
Венац Производња пива В

20 "Рекорд" Раковица Производња ауто гума В

21 Ранжирна станица Чукарица Железнички транспорт В

22 "Петролгас" Палилула Дистрибуција гаса В

23 Концерна "Петар Драпшин-АД" у стечају Младеновац Ливница В

24 "Минел Трафо доо" Младеновац Трансформатори В

40 SEVESO II Директива захтева процену ризика од хемијских акцидената већих размера, планирање мера за смањење вероватноће 
и интензитета могућег опасног догађаја на постројењу, мера за смањење последица могућег удеса у кругу постројења и нарочито 
изван тог круга и даје препоруке за потребна одстојања од повредивих објеката. SEVESO II Директива је у нашем законодавству 
утемељена Законом о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС” бр. 135/04 и 36/09).
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У Табели 49 приказани су сви објекти који припадају категоријама ''В'', ''Г'' и ''Д'' осим објеката
који се налазе на подручју општина Обреновац и Лазаревац које нису у обухвату Локалног
плана управљања отпадом. С тим у вези, треба нагласити да се више објеката категорије ''Д'' са
највећим ризиком од избијања хемијског акцидента налази управо у општинама Обреновац и
Лазаревац, и то: ТЕНТ „А“ и ТЕНТ „Б“, депоније шљаке и пепела у Обреновцу и Лазаревцу,
ТЕ „Колубара А“ у Великим Црљенима, као и хемијска индустрија „Прва Искра“ у Баричу.

Хазардне  индустрије  које  производе,  користе  и  складиште  опасне  материје  (процењена
количина од око 1.250.000 t/год, од чега 15.000 тона опасног отпада) представљају примарни
проблем Београда и носе висок степен ризика по живот и здравље људи, материјална добра и
животну средину.

На основу постојећих података о годишњем броју хемијских удеса, према којима се највећи
број догоди приликом транспорта опасних материја, постоји умерена вероватноћа да ће се то и
даље догађати на територији града Београда. Последице изливања опасних материја у случају
хемијског удеса могу се  класификовати као  озбиљне,  јер,  у  зависности од врсте и степена
токсичности опасних материја које се превозе, наносе велику штету, како животној средини,
тако и здрављу становништва. Укупна повредивост града Београда може се класификовати као
умерена због чињенице да су многа индустријска постројења изместила своју производњу ван
територије града, а нека и престала са радом.  Укупни ризик од изливања опасних материја у
случају хемијског удеса је средњи.  41  

3. Општи  и  посебни  циљеви  стратешке  процене  и  избор
индикатора

Општи и посебни циљеви било које стратешке процене утицаја на животну средину дефинишу
се у складу са Законом о стратешкој процени утицаја на животну средину, и то у складу са
чланом 14. овог Закона. Општи и посебни циљеви стратешке процене дефинишу се на основу
захтева  и  циљева  у  погледу заштите  животне  средине  у  другим плановима и  програмима,
циљева  заштите  животне  средине  утврђених  на  нивоу  Републике  и  међународном  нивоу,
прикупљених података о стању животне средине и значајних питања, проблема и предлога у
погледу заштите животне средине у планираном периоду стратешке процене и за просторни
обухват плана.

Општи  циљеви  стратешке  процене  дефинисани  су  на  основу  захтева  и  циљева  у  погледу
заштите животне средине у другим плановима и програмима, циљева заштите животне средине
утврђених на  нивоу Републике  и  циљева  у  области заштите  животне  средине  релевантних
секторских докумената. 

На основу захтева и циљева у погледу заштите животне средине наведеним у плановима и
стратегијама дефинисани су општи циљеви СПУ који се у овом случају доминантно односе на
заштиту квалитета ваздуха, заштиту квалитета вода, заштиту квалитета земљишта и заштиту
од буке у животној средини.

За  реализацију  општих  циљева  утврђују  се  посебни  циљеви  СПУ  у  појединим  областима
заштите животне средине. 

Посебни циљеви СПУ представљају конкретан, делом квантификован исказ општих циљева
дат у облику смерница за промену и акција уз помоћ којих ће се те промене извести. Посебни

41 Програм заштите животне средине града Београда, 2015.
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циљеви  СПУ  чине  методолошко  мерило  кроз  које  се  проверавају  ефекти  имплементације
Стратегије на животну средину. Они треба да обезбеде субјектима одлучивања јасну слику о
суштинским утицајима Стратегије (позитивним и негативним) на животну средину, на основу
које  је  могуће  донети  одлуке  које  су  у  функцији  заштите  животне  средине  и  реализације
циљева одрживог развоја. 

Посебни  циљеви  СПУ  су  основ  за  евалуацију  стратешких  утицаја  Стратегије  на  животну
средину У поступку вишекритеријумске анализе алтернатива Стратегије у односу на стратешке
области и кључне стратешке циљеве, ови циљеви су обједињени у стратешку област Еколошка
подобност система и представља инхеретни део сваке понуђене мере. Они треба да обезбеде
субјектима одлучивања јасну слику о суштинским утицајима

Избор индикатора у области заштите животне средине извршен је у складу са Правилником о
националној  листи  индикатора  заштите  животне  средине  („Службени  Гласник  Републике
Србије“ бр. 37/2011), а у складу са обухватом Стратегије. Индикатори који се односе на друге
чиниоце животне средине, нпр. квалитет воде (потрошња кисеоника у површинским водама,
нутријенти у површинским и подземним водама, индекс сапробности,  Serbian Water Quality
Index,  квалитет воде за  пиће,  квалитет воде за  купање,  проценат становника прикључен на
јавни  водовод,  проценат  становника  прикључен  на  јавну  канализацију,  постројења  за
пречишћавање отпадних вода из јавне канализације, загађене (непречишћене) отпадне воде и
емисије загађујућих материја из тачкастих извора у водна тела) и квалитет земљишта (промена
начина коришћења земљишта,  ерозија земљишта,  садржај органског угљеника у земљишту,
управљање  контаминираним  локалитетима)  примениће  се  у  документима  на  нижим
хијерархијским  нивоима  (Поглавље  7.  Смернице  за  израду  стратешких  процена  на  нижим
хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на животну средину).

3.1. Општи циљеви стратешке процене 
Стратешка процена као интегрални део предметног Плана подржава опште циљеве постављене
плановима вишега реда: 

 очувању  постојећих  природних  вредности  и  природних  ресурса  у  циљу  постизања
рационалне организације и коришћења простора; 

 јачању  система  заштите  животне  средине  предузимањем  превентивних  мера  и
смањењем загађења ваздуха, воде и земљишта;

 даље  усклађивање  националних  прописа  из  области  заштите  животне  средине  са
законодавством ЕУ; 

 институционално,  организационо  и  кадровско  јачање  система  заштите  природне  и
животне средине; 

 успостављање система контроле свих облика загађивања и праћења стања квалитета
животне средине; 

 повећање обима инвестиција за заштиту животне средине; 
 развијање и јачање нивоа еколошке свести, информисања и 
 образовања  становништва  о  еколошким  проблемима  уз  укључивање  јавности  у

доношење одлука по питању заштите животне средине.

Дефинисање  општих  циљева  ове  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину  свих
развојних пројекта на територији Београда у периоду од 2021. до 2030. године, можемо подели
у области на које се односе на категорије рецептора животне средине: 

1 ВАЗДУХ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

 Општи циљ 1.1: Смањити нивое загађујућих материја у ваздуху (до нивоа да не постоји
штетан утицај на квалитет ваздуха у Београду)
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 Општи циљ 1.2: Смањити емисију гасова који изазивају ефекат стаклене баште

2 ВОДЕ

 Општи циљ 2.1:  Заштита и очување квалитета површинских и подземних вода кроз
смањење загађења површинских и  подземних вода  (до  нивоа  да  не  постоји  штетан
утицај на квалитет вода)

3 ЗЕМЉИШТЕ

 Општи циљ 3.1: Заштита и одрживо коришћење шумског и пољопривредног земљишта
 Општи циљ 3.2: Смањити контаминацију земљишта

4 БУКА
 Циљ 4.1 Смањити ниво буке у урбаним подручјима

5 ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 

 Општи циљ 5.1: Смањити штетан утицај на биодиверзитет
 Општи циљ 5.2: Заштитити пределе и законом заштићена природна добра

6 ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА

 Општи циљ 6.1: Заштитa здрављa људи

7 ДРУШТВЕНИ (СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ)

 Општи  циљ  7.1  Развити  институционални  систем  за  управљање,  мониторинг  и
извештавање о животној средини

8 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

 Општи циљ 8.1: Рационално коришћење необновљивих ресурса

9  ЈАЧАЊЕ  НСТИТУЦИОНАЛНЕ  СПОСОБНОСТИ  У  ДОМЕНУ  ОЧУВАЊА  И
УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Општи циљ 9.1: Унапредити систем мониторинга квалитета животне средине 
 Општи циљ 9.2: Унапредити информисање јавности о квалитету животне средине

3.1. Посебни циљеви стратешке процене
Посебни  циљеви  СПУ  су  основ  за  евалуацију  стратешких  утицаја  Стратегије  на  животну
средину (Табела 50). У поступку вишекритеријумске анализе алтернатива Стратегије у односу
на стратешке области и кључне стратешке циљеве, ови циљеви су обједињени у стратешку
област Еколошка подобност система и представља инхеретни део сваке понуђене мере.

Као посебне циљеве стратешке процене, дефинисане на основу општих циљева, издвајамо:

1 ВАЗДУХ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

 Општи циљ 1.1: Смањити нивое загађујућих материја у ваздуху   (до нивоа да не постоји
штетан утицај на квалитет ваздуха у Београду)

Посебни  циљ 1.1.1:  Смањити  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух  кроз  смањење
загађења пореклом из саобраћаја 

Посебни циљ 1.1.2 :  Смањити емисије  загађујућих материја  у ваздух кроз  смањење
загађења пореклом из енергетских постројења
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Посебни циљ 1.1.3 :  Смањити емисије  загађујућих материја  у ваздух кроз  смањење
загађења пореклом из индустрије и индивидуалних ложишта 

Посебни  циљ 1.1.4:  Смањити  емисије  загађујућих  материја  у  ваздух  кроз  смањење
загађења пореклом од неправилно руковођеним отпадом и депонијама

Подциљ 1.1.4.1: Испуштање загађујућих материја из активности поступања са отпадом
у ваздух мора бити у складу са ГВЕ (гранична вредност емисије),

 Општи циљ 1.2: Смањити емисију гасова који изазивају ефекат стаклене баште (угљен-  
диоксида     (CO2)  , метана и азот-субоксдида (N2O))  

Посебни  циљ  1.2.1  :  Смањити  емисије  угљен-диоксида  у  ваздух  кроз  смањењење
загађења пореклом из сектора енергетике

Посебни циљ 1.2.2 : Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења
пореклом из индустријских постројења

Посебни циљ 1.2.3 : Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења
пореклом из саобраћаја

1.2.4 Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом од
депонија и депонисјког гаса

2 ВОДЕ

 Општи циљ 2.1:  Заштита и очување квалитета површинских и подземних вода кроз  
смањење загађења површинских и  подземних вода (до  нивоа  да  не  постоји  штетан
утицај на квалитет вода)

Посебни  циљ  2.1.1:  Испуштање  загађујућих  материја  из  активности  поступања  са
отпадом у воду мора бити у складу са ГВЕ (гранична вредност емисије), 42

Посебни  циљ  2.1.2:  Обезбедити  да  квалитет  воде  низводно  од  постројења  за
каналисање отпадих вода, не буде погоршан

Посебни  циљ  2.1.3:  Ублажити  негативан  утицај  oтпада  на  хидролошки  режим  и
квалитет подземних вода

3 ЗЕМЉИШТЕ

 Општи циљ 3.1: Смањити контаминацију земљишта  

Посебни  циљ  3.1.1:  Минимизирати  површину  земљишта  загађеног  због  активности
поступања са отпадом 

Посебни циљ 3.1.2: Изврштити санацију сметлишта и рекултивацију земљишта

Посебни циљ 3.1.3: Минимизирати утицај саобраћаја на загађење земљишта у околини
великих саобраћајница

Посебни  циљ  3.1.4: Минимизирати  утицај  хазардних  индустријских  објеката  на
загађење земљишта у близини индустријских објеката

42 Према УРЕДБИ о врстaма отпада за које се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, 
техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, 
поступању са остатком након спаљивања, "Службени гласник РС", бр. 102 од 30. децембра 2010, 50 од 18. маја 2012.

84



Посебни  циљ  3.1.5: Минимизирати  утицаје  загађења  земљишта  у  околини  јавних
површина и дечијих игралишта

 Општи циљ 3.2: Заштитити и одрживо користити шумско и пољопривредно земљиште  

Посебни циљ 3.2.1: Површина и квалитет пољопривредног и шумског земљишта који
се  користи за  активности управљања отпадом  треба  да  буде  у  складу  са  најбољом
праксом

Посебни циљ 3.2.2: Минимизирати утицаје загађења земљишта у зони пољопривредног
земљишта

4 БУКА

 Циљ 4.1: Смањити ниво буке у урбаним подручјима

Посебни циљ 4.1.1: Смањити емисију буке пореклом из саобраћаја

Посебни циљ 4.1.2: Смањити емисију буке пореклом из енергетских постројења

Посебни циљ 4.1.3: Смањити емисију буке пореклом из индустријских постројења

5 ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ 

 Општи циљ 5.1: Смањити штетан утицај на биодиверзитет  

Посебни циљ 5.1.1: Нова постројења изградити на неосетљивим локацијама по питању
биодиверзитета 

Посебни циљ 5.1.2: Обезбедити мере компензације за сваку штету нанету стаништима

 Општи циљ 5.2: Заштитити пределе и законом заштићена природна добра  

Посебни циљ 5.2.1: Успоставити критеријуме о заштити предела при избору локација
постројења  за  управљање  отпадом  Посебни  циљ  5.2.2:  Максимизирати  санацију
затворених сметлишта ради очувања предела

Посебни циљ 5.2.2: Минимизирати неадекватно поступање са отпадом

6 ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА

 Општи циљ 6.1: Заштитa здрављa људи  

Посебни  циљ  6.1.1:  6.1.1  Минимизирати  ниво  еколошких  проблема  који  утичу  на
здравље грађана због активности поступања са отпадом 

Посебни циљ 6.1.2 Минимизирати ниво еколошких проблема који утичу на здравље
грађана због емисија и буке пореклом од саобраћаја

Посебни циљ 6.1.3 Минимизирати ниво еколошких проблема који утичу на здравље
грађана због емисије из енергетике и индустријских постројења

7 ДРУШТВЕНИ (ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ)

 Општи циљ 7.1: Бољи квалитет живота грађана Београда   

Посебни циљ 7.1.1: Смањење изложености становништва загађеном ваздуху (%), 

Посебни циљ 7.1.2: Смањење изложености становништва повишеним нивоима буке

Посебни циљ 7.1.3: Смањење изложености становништва загађеној води 
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Посебни циљ 7.1.4: Смањење изложености становништва загађеном земљишту
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8 ПРИРОДНИ РЕСУРСИ

 Општи циљ 8.1: Рационално коришћење необновљивих ресурса  

Посебни циљ 8.1.1: Увести коришћење чистијих технологија

9  ЈАЧАЊЕ  НСТИТУЦИОНАЛНЕ  СПОСОБНОСТИ  У  ДОМЕНУ  ОЧУВАЊА  И
УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 Општи  циљ  9.1:  Развити  институционални  систем  за  управљање,  мониторинг  и  
извештавање о животној средини

Посебни  циљ  9.1.1:  Подстицати  отварање  нових  радних  места  у  свим  секторима
мониторинга, извештавања и управљања очувањем квалитета животне средине

Посебни  циљ  9.1.2:  Подстицати  имплементацију  система  унапређења  квалитета
ваздуха, вода, замљишта, управљања отпадом, смањењем нивоа буке

Посебни  циљ  9.1.3:  Задовољити  националне  циљеве  у  свим  областима  чиниоца
квалитета животне средине (ваздух, воде, земљиште, ниво буке)

Посебни  циљ  9.1.4:  Омогућавање  стицања  знања  на  нивоу  градске  управе  и  у
институцијама надлежним за очување и унапређење квалитета животне средине

Посебни  циљ  9.1.5:  Повећање  инвестиционих  улагања  у  унапређење  свих  чиниоца
квалитета животне средине

 Општи циљ 9.2 : Повећати број мерних тачака у систему мониторинга   

Посебни циљ 9.2.1:  Повећати број  мерних тачака у систему мониторинга квалитета
ваздуха  у  урбаним  и  индустријским  подручјима,  подручјима  близу  депонија  и
енергетских постројења

Посебни циљ 9.2.2:  Повећати број  мерних тачака у систему мониторинга квалитета
вода  у  околини  депонија,  индустриских  постројења  и  енергетских  постројења,
квалитета отпусних вода и реципијената, као и подземних вода

Посебни циљ 9.2.3:  Повећати број  мерних тачака у систему мониторинга квалитета
земљишта у урбаним и субурбаним подручјима града

Посебни циљ 9.2.4: Повећати број мерних тачака у систему мониторинга нивао буке у
урбаним подручјима и подручјима близу индустирјских и енергетских постројења

Табела 51: Списак посебних циљева на основу којиx се врши стратешка процена утицаја

Редни
бр. ПОСЕБНИ ЦИЉ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1 Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења пореклом из саобраћаја

2 Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења пореклом из енергетских постројења

3 Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења пореклом из индустрије и индивидуалних ложишта

4 Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења пореклом од неправилно руковођеним отпадом и депонијама

5 Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом из сектора енергетике

6 Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом из индустријских постројења

7 Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом из саобраћаја

8 Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом од депонија и депонисјког гаса

9 Испуштање загађујућих материја из активности поступања са отпадом у воду мора бити у складу са ГВЕ (гранична вредност емисије),
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10 Обезбедити да квалитет воде низводно од постројења за каналисање отпадих вода, не буде погоршан

11 Ублажити негативан утицај oтпада на хидролошки режим и квалитет подземних вода

12 Минимизирати површину земљишта загађеног због активности поступања са отпадом

13 Изврштити санацију сметлишта и рекултивацију земљишта

14 Минимизирати утицај саобраћаја на загађење земљишта у околини великих саобраћајница

15 Минимизирати утицај хазардних индустријских објеката на загађење земљишта у близини индустријских објеката

16 Минимизирати утицаје загађења земљишта у околини јавних површина и дечијих игралишта

17 Површина и квалитет пољопривредног и шумског земљишта који се користи за активности управљања отпадом треба да буде у складу са
најбољом праксом

18 Минимизирати утицаје загађења земљишта у зони пољопривредног земљишта

19 Смањити емисију буке пореклом из саобраћаја

20 Смањити емисију буке пореклом из енергетских постројења

21 Смањити емисију буке пореклом из индустријских постројења

22 Нова постројења изградити на неосетљивим локацијама по питању биодиверзитета

23 Обезбедити мере компензације за сваку штету нанету стаништима

24 Заштитити пределе пажљивим избором локација за нова постројења за управљање отпадом

25 Максимизирати санацију затворених сметлишта ради очувања предела

26 Минимизирати неадекватно поступање са отпадом

27 Минимизирати ниво еколошких проблема који утичу на здравље грађана због активности поступања са отпадом

28 Минимизирати ниво еколошких проблема који утичу на здравље грађана због емисија и буке пореклом од саобраћаја

29 Минимизирати ниво еколошких проблема који утичу на здравље грађана због емисије из енергетике и индустријских постројења 

30 Смањење изложености становништва загађеном ваздуху (%),

31 Смањење изложености становништва повишеним нивоима буке

32 Смањење изложености становништва загађеној води

33 Смањење изложености становништва загађеном земљишту

34 Увести коришћење чистијих технологија

35 Подстицати отварање нових радних места у свим секторима мониторинга, извештавања и управљања очувањем квалитета животне средине

36 Подстицати имплементацију система унапређења квалитета ваздуха, вода, земљишта, управљања отпадом, смањењем нивоа буке

37 Задовољити националне циљеве у свим областима чиниоца квалитета животне средине (ваздух, воде, земљиште, ниво буке)

38 Омогућавање стицања знања на нивоу градске управе и у институцијама надлежним за очување и унапређење квалитета животне средине

39 Повећање инвестиционих улагања у унапређење свих чиниоца квалитета животне средине

40
Повећати број мерних тачака у систему мониторинга квалитета ваздуха у урбаним и индустријским подручјима, подручјима близу депонија
и енергетских постројења

41
Повећати  број  мерних  тачака  у  систему  мониторинга  квалитета  вода  у  околини  депонија,  индустриских  постројења  и  енергетских
постројења,

42 Повећати број мерних тачака у систему мониторинга квалитета земљишта у урбаним и субурбаним подручјима града

43
Повећати број мерних тачака у систему мониторинга нивао буке у урбаним подручјима и подручјима близу индустирјских и енергетских
постројења

3.2. Избор индикатора
Индикатори који се односе на друге чиниоце животне средине, нпр. квалитет воде (потрошња
кисеоника у површинским водама, нутријенти у површинским и подземним водама, индекс
сапробности,  Serbian  Water  Quality  Index,  квалитет  воде  за  пиће,  квалитет  воде  за  купање,
проценат становника прикључен на јавни водовод, проценат становника прикључен на јавну
канализацију,  постројења  за  пречишћавање  отпадних  вода  из  јавне  канализације,  загађене
(непречишћене) отпадне воде и емисије загађујућих материја из тачкастих извора у водна тела)
и  квалитет  земљишта  (промена  начина  коришћења  земљишта,  ерозија  земљишта,  садржај
органског угљеника у земљишту, управљање контаминираним локалитетима) примениће се у

88



документима на нижим хијерархијским нивоима (Поглавље 7. Смернице за израду стратешких
процена на нижим хијерархијским нивоима и процене утицаја пројеката на животну средину)

Избор индикатора у оквиру овог плана стратешке процене утицаја на животну средину врши се
на основу оних индикатора који се налазе у „Основном сету УН индикатора одрживог развоја“,
у  складу  са  Упутством  које  је  издало  Министарство  науке  и  заштите  животне  средине  у
фебруару  2007.  год  и  у  складу  са  Правилником  о  националној  листи  индикатора  заштите
животне средине (''Службени гласник РС'', број 37/2011). Овај сет индикатора заснован је на
концепту „узрок-последица-одговор“, то : 

 индикатори “узрока” : означавају људске активности, процесе и односе који утичу на
животну средину,

 индикатори “последица” : означавају стање животне средине,
 индикатори  “одговора”  :  дефинишу  политичке  опције  и  остале  реакције  у  циљу

промена “последица” по животну средину.

Важно  је  напоменути  да  сет  индикатора  у  потпуности  одражава  принципе  и  циљеве
одрживог развоја. 

Индикатори  који  се  односе  на  друге  чиниоце  животне  средине,  нпр.  квалитет  воде
(потрошња кисеоника у површинским водама,  нутријенти у површинским и подземним
водама, индекс сапробности, Serbian Water Quality Index, квалитет воде за пиће, квалитет
воде за купање, проценат становника прикључен на јавни водовод, проценат становника
прикључен на јавну канализацију,  постројења за  пречишћавање отпадних вода из  јавне
канализације,  загађене  (непречишћене)  отпадне  воде  и  емисије  загађујућих  материја  из
тачкастих  извора  у  водна  тела)  и  квалитет  земљишта  (промена  начина  коришћења
земљишта,  ерозија  земљишта,  садржај  органског  угљеника  у  земљишту,  управљање
контаминираним локалитетима)  примениће се  у документима на нижим хијерархијским
нивоима (Поглавље 7. Смернице за израду стратешких процена на нижим хијерархијским
нивоима и процене утицаја пројеката на животну средину)

Избор индикатора наведених у Табели 51 у складу је са планираним активностима на подручју
реализације свих планираних и започетих развојних пројеката на територији града Београда , и
њиховим  могућим  утицајима  на  квалитет  животне  средине  и  послужиће  за  евалуацију
планских решења.

Табела 52: Избор општих и посебних циљева СПУ и избор релевантних индикатора у односу
на рецепторе животне средине

Област СПУ Општи циљеви СПУ
Посебни  циљеви
СПУ СПУ Индикатори

ВАЗДУХ  И  КЛИМАТКСЕ
ПРОМЕНЕ

1.1  Смањити  нивое
загађујућих  материја  у
ваздуху  (до  нивоа  да  не
постоји штетан утицај на
квалитет  ваздуха  у
Београду)

1.1.1Смањити  емисије
загађујућих  материја  у
ваздух  кроз  смањење
загађења  пореклом  из
саобраћаја

-Учесталост прекорачења дневних граничних
вредности за SО2 NО2 , PM10, O3 (Број дана
у  току  године  са  прекорачењем  дневне
граничне  вредности),
-Емисија закисељавајућих гасова (NOx , NH3 и
SO2)  (kt/год),
-Емисија  прекурсора  озона  (NO,  CO,  CH4  и
NMVOC)  (kt/год),
-Емисија примарних суспендованих честица и 
секундарних  прекурсора  суспендованих
честица  (PM10,  NOx,  NH3  и  SO2)  (kt/год),
-Емисија  тешких  метала  (t/год)  -  Број
локација на којима је дошло до растерећења
саобраћаја - -Површине пешачких зона (km2 ) 
-Процена  броја  путника  у  јавном  превозу  
-Дужина  бициклистичких  стаза  (km)  

Транспорт  отпада  -Број  пређених  km  због
транспорта  отпада  и  број  трансфер
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станица - Близина постројења за управљање
отпадом  насељеним  местима  -  Количина
насталог  отпада  (мера  успешности
минимизације отпада)

1.1.2  Смањити  емисије
загађујућих  материја  у
ваздух  кроз  смањење
загађења  пореклом  из
енергетских постројења

-  Израчуната  годишња  емисија  гасова  из
депоније (СО2, СН4)       - Инсталисана снага
когенеративног  постројења  за  добијање
електричне  и/или  топлотне  енергије  из
депонијског гаса      - Количина отпада који се
третира  у  постројењу  за  енергетско
искоришћење  комуналног  отпада  -
Инсталисана  снага  ТЕ-ТО  на  комунални
отпад (EfW постројење)

1.1.3  Смањити  емисије
загађујућих  материја  у
ваздух  кроз  смањење
загађења  пореклом  из
индустрије  и
индивидуалних
ложишта

-Учесталост прекорачења дневних граничних
вредности за SО2 NО2 , PM10, O3 (Број дана
у  току  године  са  прекорачењем  дневне
граничне  вредности),  -Емисија
закисељавајућих  гасова  (NOx  ,  NH3  и  SO2)
(kt/год),  -Емисија прекурсора озона (NO, CO,
CH4 и NMVOC) (kt/год),  -Емисија примарних
суспендованих  честица  и  секундарних
прекурсора  суспендованих  честица  (PM10,
NOx,  NH3 и  SO2)  (kt/год),  -Емисија  тешких
метала  (t/год)  -Емитоване  количине
загађујућих  материја  из  термоенергетских
комплеска (кг/години) -  Смањење потрошња
енергената  и  годишњих  емисија  загађујућих
материја  из  топлотних  постројења (%)  -%
Гашења  индивидуалних  котларница  и
прикључење  на  даљински  систем  грејања  и
број  уговора  о  гашењу  ложишта  других
субјеката  и  њихово  пребацивање  на
снабдевање  топлотном  енерријом  из  СДГ
великих  ложишта  -  %  смањење
домаћинстава  која  имају  индивидуална
ложишта

1.1.4  Смањити  емисије
загађујућих  материја  у
ваздух  кроз  смањење
загађења  пореклом  од
неправилно
руковођеним отпадом и
депонијама

- Измерен број дана када је прекорачена ГВИ
прашине, NOx, SО2; - Број сметлишта која су
извор  загађења  ваздуха;
-  %  становништа  обухваћеног  системом
сакупљања
отпада;
-  %  отпада  који  се  одлаже  на  депонију;
- Процењена количина несакупљеног отпада

1.2  Смањити  емисију
гасова  који  изазивају
ефекат  стаклене  баште
(угљен-  диоксида  (CO2),
метана и азот-субоксдида
(N2O))

1.2.1  Смањити  емисије
угљен-диоксида  у
ваздух  кроз  смањење
загађења  пореклом  из
сектора енергетике

-  Инсталисана  снага  когенеративног
постројења  за  добијање  електричне  и/или
топлотне  енергије  из  депонијског  гаса  -
Количина отпада који се третира у постројењу
за  енергетско  искоришћење  комуналног
отпада  -  Инсталисана  снага  ТЕ-ТО  на
комунални отпад (EfW постројење)

1.2.2  Смањити  емисије
угљен-диоксида  у
ваздух  кроз  смањење
загађења  пореклом  из
индустријских
постројења

--Мерења  %  смањења  емисија  гасова  са
ефектом стаклене  баште (Mt  CO2eq/год)  у
близини  индустројских  постројења  -
Пројекција  емисија  гасова  са  ефектом
стаклене баште (Mt CO2eq/год)

1.2.3  Смањити  емисије
угљен-диоксида  у
ваздух  кроз  смањење
загађења  пореклом  из
саобраћаја

--Мерења  %  смањења  емисија  гасова  са
ефектом  стаклене  
баште  (Mt  CO2eq/год)  у  близини
саобраћајница - Пројекција емисија гасова са
ефектом стаклене баште (Mt CO2eq/год) 

1.2.4  Смањити  емисије
угљен-диоксида  у
ваздух  кроз  смањење
загађења  пореклом  од
депонија  и  депонисјког
гаса

- Количина отпада који се рециклира, одлаже
на  депонију  или  на  други  начин  третира  -
Израчуната  годишња  емисија  гасова  из
депоније (СО2, СН4)

ВОДЕ 2.1  Заштита  и  очување
квалитета  површинских
и  подземних  вода  кроз
смањење  загађења

2.1.1  Испуштање
загађујућих  материја  из
активности  поступања
са отпадом у воду мора

Број постројења која прелазе  ГВЕ (граничне
вредности  емисије)  у  воду  -  БПК  и  ХПК
узводно  и  низводно  од  постројења  за
управљање  отпадом  -  Промена  квалитета
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површинских  и
подземних  вода  (до
нивоа  да  не  постоји
штетан  утицај  на
квалитет вода)

бити  у  складу  са  ГВЕ
(гранична  вредност
емисије), подземних вода (% поз. узорака)

2.1.2  Обезбедити  да
квалитет  воде  низводно
од  постројења  за
каналисање  отпадих
вода, не буде погоршан

Измерена  биохемијска  потрошња  кисеоника
(БПК) и хемијска потрошња кисеоника (ХПК)
узводно  и  низводно  од  постројења  за
управљање отпадом

2.1.3  Ублажити
негативан утицај oтпада
на хидролошки режим и
квалитет  подземних
вода

Промена квалитета подземних вода (измерена
у % позитивних узорака и односу на мерења
претходних година)

ЗЕМЉИШТЕ

3.1  Смањити
контаминацију
земљишта

3.1.1  Минимизирати
површину  земљишта
загађеног  због
активности  поступања
са отпадом

-Локације  нових  постројења  и  однос
површина постојећих и планираних површина
под  депонијама  -Површина  земљишта
загађеног  због  активности  поступања  са
отпадом 

3.1.2  Изврштити
санацију  сметлишта  и
рекултивацију
земљишта

-  Површина  земљишта  које  је  санирано
(изражена у % у односу на претхдне године и
период)

3.1.3  Минимизирати
утицај  саобраћаја  на
загађење  земљишта  у
околини  великих
саобраћајница

-  Концентрације  загађујућих  материја  у
земљишту као последица саобраћаја

3.1.4  Минимизирати
утицај  хазардних
индустријских  објеката
на загађење земљишта у
близини  индустријских
објеката

-  Концентрације  загађујућих  материја  у
земљишту  као  последица  функционисања
енергетских постројења

3.1.5:  Минимизирати
утицаје  загађења
земљишта  у  околини
јавних  површина  и
дечијих игралишта

-  %  постојећих  и  планираних  зелених
површина  квантитет  и  квалитет  зелених
површина

3.2 Заштитити и одрживо
користити  шумско  и
пољопривредно
земљиште

3.2.1  Површина  и
квалитет
пољопривредног  и
шумског земљишта који
се  користи  за
активности  управљања
отпадом треба да буде у
складу  са  најбољом
праксом

-  контаминираних  површина,  концентрација
тешких  метала  и  органских  загађивача  -
Локације нових постројења и однос површина
постојећих  и  планираних  површина  под
депонијама -  Површина земљишта загађеног
због  активности  поступања  са  отпадом  -
Површина земљишта које је санирано 

3.2.2  Минимизирати
утицаје  загађења
земљишта  у  зони
пољопривредног
земљишта

-  Површина  пољопривредног  земљишта
загађеног  због  активности  поступања  са
отпадом  -  Површина  пољопривредног
земљишта које је санирано 

БУКА
4.1 Смањити ниво буке у
урбаним подручјима

4.1.1  Смањити  емисију
буке  пореклом  из
саобраћаја

-  Укупни  индикатор  буке  Lden  у  близини
саобраћајница - Индикатор ноћне буке Lnigh
у близини саобраћајница

4.1.2  Смањити  емисију
буке  пореклом  из
енергетских постројења

-  Укупни  индикатор  буке  Lden  која  се  
продукује  из  енергетских  објеката  -
Индикатор  ноћне  буке  Lnigh  која  се  
продукује из енергетских објеката 

4.1.3  Смањити  емисију
буке  пореклом  из
индустријских
постројења

-  Укупни  индикатор  буке  Lden  у  близини
индустријских постројења - Индикатор ноћне
буке  Lnigh  у  близини  индустријских
постројења

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ
5.1Смањити  штетан
утицај на биодиверзитет

5.1.1  Нова  постројења
изградити  на
неосетљивим
локацијама  по  питању
биодиверзитета

-  Близина  нових  постројења  за  управљање
отпадом осетљивим подручјима 

5.1.2  Обезбедити  мере -у % изражена површина станишта оштећених
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компензације  за  сваку
штету  нанету
стаништима због активности поступања са отпадом

5.2 Заштитити пределе и
законом  заштићена
природна добра

5.2.1 Заштитити пределе
пажљивим  избором
локација  за  нова
постројења  за
управљање отпадом

-  Број  места  угрожених  постојењима  за
управљање отпадом 

5.2.2  Максимизирати
санацију  затворених
сметлишта  ради
очувања предела - Површина сметлишта која је санирана

5.2.3  Минимизирати
неадекватно  поступање
са отпадом

-Број  инспекцијских  записника  о  дивљим
депонијама  и  неадекватном  поступању  са
отпадом

ЗДРАВЉЕ
СТАНОВНИШТВА

6.1  Заштитa  здрављa
људи

6.1.1  Минимизирати
ниво  еколошких
проблема који утичу на
здравље  грађана  због
активности  поступања
са отпадом

-  Број  становника  оболелих  од  последица
неадекватног  одлагања  отпада  -  Број  жалби
грађана  због  еколошких  проблема  због
активности поступања са  отпадом - Близина
постројења за управљање отпадом насељеним
местима

6.1.2  Минимизирати
ниво  еколошких
проблема који утичу на
здравље  грађана  због
емисија  и  буке
пореклом од саобраћаја

-  Број  становника  оболелих  од  последица
загађења  ваздуха  (%  респираторних  и
кардиоваскуларних  болести  у  односу  на
локацију  боравишта  и  посла)  -  Број  жалби
грађана због еколошких проблема због стреса
од високог нивоа буке и загађења ваздуха 

6.1.3  Минимизирати
ниво  еколошких
проблема који утичу на
здравље  грађана  због
емисије из енергетике и
индустријских
постројења 

-  Број  становника  оболелих  од  последица
загађења  ваздуха  (%  респираторних,
кардиоваскуларних  болести  и  малигних
обољења )у односу на локацију боравишта и
посла)  у  близини  индустријских  и
енергетских  постројења  -  Учесталост
респираторних  обољења  (%)  у  близини
енергетских објеката (TE и ПК) - Учесталост
оболења  која  се  могу  довести  у  везу  са
енергетским  активностима  -  Број  људи  под
утицајем  буке  која  се  продукује  из
енергетских објеката -Број жалби грађана због
еколошких проблема због стреса  од високог
нивоа буке и загађења ваздуха 

ДРУШТВЕНИ
(ЕКОНОМСКИ  И
СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ)

7.1  Бољи  квалитет
живота грађана Београда

7.1.1  Смањење
изложености
становништва загађеном
ваздуху (%),

Учесталост обољења која  се могу довести у
везу  са  загађењем  ваздуха
(кардиоваскуларана, респираторна ,...)

7.1.2  Смањење
изложености
становништва
повишеним  нивоима
буке

Проценат  изложености  становништва
повишеним нивоима буке

7.1.3  Смањење
изложености
становништва  загађеној
води

Проценат  изложености  становништва
неисправној води за пиће

7.1.4  Смањење
изложености
становништва загађеном
земљишту

Учесталост обољења која  се могу довести у
везу са загађењем земљишта (канцерогена и
остала обољења)

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
8.1Рационално
коришћење
необновљивих ресурса

8.1.1 Увести коришћење
чистијих технологија

- увођење коришћења геотермалних ресурса -
%  производних  и  индустријских  компанија
која користе "чистију производњу" - смањење
ГХГ  (гасови  са  ефектом  стаклене  баште)
најмање  за  20% до  2030.  у  односу  на  2020.
годину -повећан удео обновљивих енергија za
20  %  до  2030.  у  односу  на  2020.  годину  -
смањење потрошње примарне енергије за 20
% до 2030. у односу на 2020. годину

ЈАЧАЊЕ
ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ
СПОСОБНОСТИ  У

9.1  Развити
институционални  систем
за  управљање,

9.1.1  Подстицати
отварање  нових  радних
места у свим секторима

-број  информација  о  животној  средини
доступан  јавности  -  број  нових  радних
места(запослених)у  сектору  мониторинга
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ДОМЕНУ  ОЧУВАЊА  И
УНАПРЕЂЕЊА
КВАЛИТЕТА  ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

мониторинг  и
извештавање  о  животној
средини

мониторинга,
извештавања  и
управљања  очувањем
квалитета  животне
средине

квалитета  животне  средине  -  број  нових
радних  места(запослених)у  сектору
извештавања о квалитету животне средине -
број  нових  радних  места(запослених)  на
пословима  очувања  квалитета  животне
средине 

9.1.2  Подстицати
имплементацију система
унапређења  квалитета
ваздуха,  вода,
земљишта,  управљања
отпадом,  смањењем
нивоа буке

-  Профит  од  реализације  пројеката  за
унапређење  квалитета  ваздуха,  вода,
земљишта,  управљања  отпадом,  смањењем
нивоа буке

9.1.3  Задовољити
националне  циљеве  у
свим областима чиниоца
квалитета  животне
средине  (ваздух,  воде,
земљиште, ниво буке)

- % испуњења нациналних циљева у области
квалитета ваздуха - % испуњења нациналних
циљева  у  области  квалитета  вода  -  %
испуњења  нациналних  циљева  у  области
квалитета  земљишта  -  %  испуњења
нациналних циљева у области нивоа буке 

9.1.4  Омогућавање
стицања знања на нивоу
градске  управе  и  у
институцијама
надлежним за очување и
унапређење  квалитета
животне средине

-  Број  висококвалификованог  особља
обученог  за  послове  у  домену  очувања  и
унапређења  свих  чиноца  квалитета  животне
средине  -  Улагања  у  развој  опреме  и
инфраструктуре  у  функцији  очувања  и
унапређења  свих  чиноца  квалитета  животне
средине 

9.1.5  Повећање
инвестиционих  улагања
у  унапређење  свих
чиниоца  квалитета
животне средине

-  број  или  процентуално  повећање
инвестиционих  улагања  у  унапређење  свих
чиниоца квалитета животне средине

9.2 Повећати број мерних
тачака  у  систему
мониторинга

9.2.1  Повећати  број
мерних тачака у систему
мониторинга  квалитета
ваздуха  у  урбаним  и
индустријским
подручјима,  подручјима
близу  депонија  и
енергетских постројења

-  број  мерних  тачака  у  градском  систему
мониторинга  квалитета  ваздуха у урбаним и
индустријским подручјима, подручјима близу
депонија  и  енергетских  постројења
(изражехом у % повећању по годинама)

9.2.2  Повећати  број
мерних тачака у систему
мониторинга  квалитета
вода  у  околини
депонија,  индустриских
постројења  и
енергетских постројења,

-  број  мерних  тачака  у  градском  систему
мониторинга  квалитета  вода  у  околини
депонија,  индустриских  постројења  и
енергетских  постројења,  (изражехом  у  %
повећању по годинама)

9.2.3  Повећати  број
мерних тачака у систему
мониторинга  квалитета
земљишта  у  урбаним  и
субурбаним  подручјима
града

-  број  мерних  тачака  у  градском  систему
мониторинга квалитета земљишта у урбаним
и субурбаним подручјима града (изражехом у
% повећању по годинама)

9.2.4  Повећати  број
мерних тачака у систему
мониторинга нивао буке
у урбаним подручјима и
подручјима  близу
индустирјских  и
енергетских постројења

-  број  мерних  тачака  у  градском  систему
мониторинга  нивао  буке  у  урбаним
подручјима  и  подручјима  близу
индустирјских  и  енергетских  постројења
(изражехом у % повећању по годинама)

4. Стратешки  оквир  Плана  процене  утицаја  свих  развојих
пројекта на животну средину на територији Београда

Стратешки план процене утицаја свих развојних пројеката на животну средину на територији
Београда подразумева првенствено преглед свих пројеката из свих области развоја града који
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су  селектовани  према  критеријуму  утицаја  на  чиниоце  животне  средине,  а  који  ће  бити
анализирани у односу на постављене циљеве (посебне циљеве) дефинисане на основу Оштих
циљева, а престављају методолошко мерило кроз које се проверавају ефекти имплементације
Стратегије на животну средину.

Развојне пројекте ,  на територији града Београда који утичуна чиниоце животне средине, а
којих има до 2030 године 181, груписали смо у 7 области ради лакшег приказа матрица (али то
подразумева  да  ће  се  у  фази  одлучивања  о  утицају  посматрати  унутар  групе  утицај  свих
планираних пројеката):

1. Пројекти који припадају области Урбане регенерације и желене инфраструктуре
2. Пројекти  који  припадају  области  Повећање  енергетрске  ефикасности  у  служби

одрживог развоја
3. Пројекти који припадају области Одрживо управљање отпадом
4. Пројекти који припадају области Градња која подржава одрживи раст и развој урбаног

окружења
5. Пројекти који припадају области Саобраћај у служби одрживог развоја Београда
6. Пројекти који припадају области  Побољшање квалитета живота и животне средине

кроз коришћење конкурентних и иновативних решења и технолигија
7. Пројекти који припадају области Одрживо управљање водним ресурсима

Табела 53: Пројекти који припадају групи : Урбане регенерације и зелене инфраструктуре 

Урбана регенерација и зелена инфрастуктура - ПРОЈЕКТИ

Пројекат уређења кровне баште - “зеленог” крова на пословној згради ЈП “ГС” у ул. Данијелова 33

Пројекат уређења кровних башта -“зелених” кровова на стамбеним зградама из фонда ЈП ”ГС”, по захтевима стамбених заједница

Садња милион стабала;

Формирање зеленог прстена града;

Набавка цистерни за прање улица;

Изградња „зелених острва“;

Изградња шест центара за одвојено сакупљање рециклабилног отпада - рециклажних дворишта

Повећање учесталости прања улица;

Смањење куповине индустријске соли за посипање путева за 20% сваке године и прелазак на калцијум – хлорид који је еколошки прихватљивији.

Повећање учешћа еколошки подобних возила у оквиру аутобуског подсистема;

Куповина нових зглобних аутобуса (на комримовани природни гас, 100 ком);

Набавка нових 500 аутобуса на компримовани природни гас или са моторима најновијих генерација;

Куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача);

Куповина нових 40 тролејбуса, делимична реконструкција контактне мреже и измештање тролејбуског депоа са локације Дорћол на нову локацију;

Увођење система јавних бицикала на територији града

Изградња паркинг простора на ободима града („park and ride“)

Повећање броја и модернизација мерних станица за праћење квалитета ваздуха.

Подношење иницијативе за увођење строжијих критеријума за прву регистрацију половних аутомобила, најмање на стандард еуро 5;

Покретање иницијативе за субвенције при куповини електро мобила;

Очување постојећих природних ресурса и повезивање грађана са природом.

Остварење система зелених површина коришћењем „зелених” веза између постојећих и планираних зелених површина

Промоција екосистема који постоје унутар града

Пошумљавање великих површина у циљу заштите од поплава и клизишта;
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Подмлађивање зеленог фонда.

Интензивирање активности инспекцијског надзора у сфери заштите животне средине;

Редовна реализација Програма контроле квалитета ваздуха на територији Београда;

Редовно ажурирање и извештавање на основу података из ГИС квалитета ваздуха;

Израда интернет странице и апликације за мобилне телефоне на којој се грађани могу информисати о стању квалитета ваздуха;

Акустичко зонирање града;

Обавезна примена уређаја са мерачима буке и лимитаторима у угоститељским објектима, са циљем праћења тренутног и претходног стања буке и
могућности реаговања на основу прикупљених информација;

Формирање адекватних облика звучне заштите од саобраћаја;

Усклађивање граничних вредности индикатора буке у животној средини са оценама стања и циљевима напретка.

Израда  плана  превентивних  мера  заштите  од  буке  и  његова  стриктна  примена  у  сфери  урбанизма,  саобраћаја,  индустрије,  угоститељства  и
становања;

Укључивање превентивних мера и метода заштите од буке у рад свих ЈКП, и у радове на инфраструктурним пројектима који се финансирају из
јавних средстава;

Континуално мерење нивоа буке на најмање 35 места на подручју Београда.

Подстицање дизајнирања и производње производа са више функција,  са  могућностима коришћења заједничке  енергетске платформе,  увођење
дељивих меморија, времена коришћења и територија;

Субвенције произвођачима и купцима производа који испуњавају захтеве циркуларне економије (гарантни рок дужи од одређеног броја година,
откуп производа након гарантног рока и замена старо за ново, и сл.);

Едукација и широка популаризација циркуларности производа.

Ширење свести и едукација о употреби обновљивих извора и секундарних грађевинских материјала у приватним, јавним и пројектима социјалне
изградње и опремања простора;

Стимулисање поновне употребе опреме, намештаја и грађевинског отпада при опремању објеката и подручја социјалног становања.

Подстицање еколошког активизма младих

Табела  54:  Пројекти  који  припадају  групи  Повећање  енергетрске  ефикасности  у  служби
одрживог развоја

Повећање енергетрске ефикасности у служби одрживог развоја -ПРОЈЕКТИ

Субвенција замене старих прозора и прозорских оквира модерним, енергетски ефикасним

Производња електричне (око 192 kWh/год) и топлотне енергије (око 175 kWh/год) у спалионици Винча

Сепарација и коришћење сагоривог отпада као енергента

Изградња когенеративних постројења спалионице у оквиру нове депонији у Винчи

Субвенционисање чишћења оџака у приватним котларницама

Замена заједничког осветљења у зградама

Реконструкција Котларнице у оквиру круга ЈКП „Градска чистоћа“

Гасификација Београда и укључивање већег броја индивидуалних потрошача на систем грејања путем природног гаса;

Субвенција замене старих прозора и прозорских оквира модерним, енергетски ефикасним

Замена свих индивидуалних котларница системом грејања који као енергент користи гас или неки од видова обновљивих извора енергије

Коришћење биомасе као енергента у топланама Борча и Вишњичка бања

Подстицаји за прелазак индивидуалних котларница на еколошки прихватљивија горива

Смањење трошкова прикључења домаћинстава на топловодну или гасоводну мрежу

Подстицање домаћинстава за прикључак на гасоводну мрежу

Повећање удела коришћења обновљивих извора енергије за грејање у домаћинствима и пословним објектима

Промоција одговорног коришћења и одлагања енергетски корисног отпада

Програм коришћења соларне енергије у зградама, приватним кућама и пословним објектима

Програм коришћења соларне енергије у објектима јавне намене (градска управа, вртићи, школе, домови здравља, болнице, ...)

Увођење система енергетског менаџмента на нивоу Градске управе и градских општина

Развој информационог система енергетике Београда
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Израда стратегије енергетске ефикасности града Београда

Промоција и едукација у сфери енергетске ефикасности у свим сферама живота и за све узрасте становништва

Унапређење енергетске ефикасности свих система комуналне инфраструктуре и објеката градске управе;

Коришћење когенерације као приступа стварању енергије, где год је то могуће;

Реконструкција јавног осветљења применом најсавременијих ЛЕД сијалица у јавном декоративном осветљењу на територији 7 градских општина
које су касније уведене у систем јавне расвете Београда

Пројекти изградње постројења за одсумпоравање димних гасова у постојећим термоелектранама;

Пројекат изградње топловода Обреновац-Нови Београд

Пројекат изградње топловода Винча-Коњарник

Гашење преосталих котларница ЈКП „Београдске електране“ на угаљ и мазут у насељу Саве Ковачевића у Земуну, у Вртларској, Љутице Богдана 2,
Браће Јерковић, Сремчици, Барајеву, Симићевој бб, Булевару војводе Мишића 37-39, Булевару војводе Мишића 39a, Шехер – Андре Николића 3

Реконструкција топлане Миљаковац

Реконструкција топлане Церак

Повезивање грејних подручја ТО Земун и ТО Нови Београд

Изградња когенерације у оквиру ТО Нови Београд и ТО Вождовац

Изградња когенерација у Падинској Скели

Ширење система снабдевања топлом водом на подручјима топлана са целогодишњим режимом рада

Изградња топловода од спалионице Винча до топлане Коњарник

Изградња инфраструктуре за прикључење когенеративног постројења у Винчи на преносну мрежу

Смањење губитака у мрежи и повећање ефикасности дистрибуције топлотне енергије (у току пројекат SEforAll)

Ширење обухвата наплате трошкова грејања према потрошњи (у току пројекат SEforAll)

Ширење обухвата и повећање броја прикључака на топловодну мрежу

Табела 55: Пројекти који припадају групи одрживо управљање отпадом

Одрживо управљање отпадом- ПРОЈЕКТИ

Усвајање мера за управљање посебним токовима отпада у свим институцијама и установама градске управе и јавних предузећа.

Санације старе депоније у Винчи

Изградња канализације на левој обали Дунава и постројења за прераду отпадних вода;

Затварање постојећих депонија у Сопоту, Младеновцу и Гроцкој;

Санација и контрола дивљих депонија;

Изградња три постројења за рециклажу грађевинског отпада на локацијама у Винчи, Реви и Остружници

Израда урбанистичко техничке документације за рециклажна дворишта;

Увођење сакупљања отпада у којем би се два тока комуналног отпада (рециклабилни/амбалажни и преостали) сакупљала одвојено;

Спровођење кампање о значају примарне сепарације и рециклаже отпада;

Претварање збирних токова грађевинског отпада у монотокове ради селекције  и флексибилних могућности поновне  употребе или одговорног
одлагања;

Сепарација и коришћење сагоривог отпада као енергента

Замена постојећих контејнера у градском језгру подземним контејнерима;

Обнова и појачање возног парка ЈКП који ради у сфери прикупљања отпада;

Успостављање система одвојеног сакупљања опасног отпада из домаћинстава;

Пројекат изградње четири линије за преглед отпада из „влажне канте“ пре транспорта у центар за управљање отпадом (постројење за производњу
енергије из отпадa у Винчи), на трансфер станицама;

Развој одрживих делатности привреде за искоришћавање и финални третман раздвојених врста отпада;

Покретање промена у навикама и понашању људи по питању одлагања отпада;

Изградња/проширење постојећег постројења за компостирање зеленог отпада;

Jачање органа задужених за планирање, издавање дозвола, контролу и праћење примене прописа у области управљања отпадом;
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Развијање свести о потреби правилног поступања са отпадом, пре свега код деце и омладине;

Правовремено и стално информисање грађана о новим услугама у области управљања отпадом и унапређење сарадње са медијима;

Табела  56:  Пројекти који  припадају  групи  Градња која  подржава одрживи раст и  развој
урбаног окружења

Градња која подржава одрживи раст и развој урбаног окружења -ПРОЈЕКТИ

Изградња нове међуградске и међународне аутобуске и железничке станице у блоку 42

Зонирање градње које ће бити усмерено  на допринос циркуларној економији,  кроз просторно повезивање улазних и излазних токова у сфери
производње и потрошње;

Усвајање стандарда циркуларне градње и њихово поштовање приликом издавања грађевинских дозвола и подстицаја за плаћање доприноса за
градско грађевинско земљиште, како за приватне тако и за јавне инвеститоре;

Подстицање изградње јавних објеката модуларног и вишенаменског карактера;

Планско регулисање изградње индустријских и привредних зона на подручју свих општина града Београда

Пошумљавање и озелењавање на читавом подручју Београда, а посебно у ужем градском језгру

Изградња 186 km пруге којом ће се повезати Сурчин и Обреновац, као и Макиш и Kарабурма;

Изградња и реконструкција капацитета железничког београдског чвора у функцији БГ воза

Изградња соларне електране у оквиру новог пословног комплекса ЈКП „Паркинг сервис“;

Табела 57: Пројекти који припадају групи Саобраћај у служби одрживог развоја Београда

Саобраћај у служби одрживог развоја Београда- ПРОЈЕКТИ
Изградња  планираних  бициклистичких  трака  и  стаза  и  недостајућих  линкова  са  циљем  успостављања  континуиране  мреже  бициклистичке
инфраструктуре (500км стаза у наредних 10 година),

Изградња гондоле

Завршетак изградње спољњег магистралног прстена (СМП)

Завршетак изградње унутрашњег магистралног прстена (УМП)

Изградња тунела Карађорђева - Булевар Деспота Стефана

Изградња тунела кроз Топчидерско брдо

Нови авалски пут- изградња радијалних праваца према обилазници

Изградња пешачко-бициклистичког моста Ада Циганлија - новобеоградски блокови

Повећање учешћа еколошки подобних возила у оквиру аутобуског подсистема;

Куповина нових зглобних аутобуса (на комримовани природни гас, 100 ком);

Набавка нових 500 аутобуса на компримовани природни гас или са моторима најновијих генерација;

Куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача);

Куповина нових 40 тролејбуса, делимична реконструкција контактне мреже и измештање тролејбуског депоа са локације Дорћол на нову локацију;

Изградња новог трамвајског депоа у зони Панчевачког моста

Измештање тролејбуског депоа и ОЈ одржавања и логистике са локације Дорћол, и изградња недостајуће тролејбуске мреже - на локације "Космај
2" и "Мала аутокоманда"

Набавка нових 500 аутобуса на компримовани природни гас или са моторима најновијих генерација

Куповина соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача)

Куповина возила за превоз школске деце (37 ком)

Развој трамвајског подсистема

Куповина 100 нових трамваја

Куповина нових тролејбуса (орјентациона количина 20 ком)

Развој нових аутобуских и тролејбуских терминуса

Изградња нових терминуса за приградске линије
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Изградња београдског метроа - Линија 1 и линија 2

Изградња и реконструкција капацитета железничког београдског чвора у функцији БГ воза

Изградња новог трамвајског депоа у зони Панчевачког моста

Измештање тролејбуског депоа и ОЈ одржавања и логистике са локације Дорћол, и изградња недостајуће тролејбуске мреже - на локације "Космај
2" и "Мала аутокоманда"

Набавка нових 500 аутобуса на компримовани природни гас или са моторима најновијих генерација

Изградња моста преко Аде Хује

Изградња тунела Карађорђева - Булевар Деспота Стефана

Реконструкција Старог савског моста, проширење са две траке по смеру / Замена старог савског моста

Опремање раскрсница са звучним семафорима

Развој система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду

Изградња  планираних  бициклистичких  трака  и  стаза  и  недостајућих  линкова  са  циљем  успостављања  континуиране  мреже  бициклистичке
инфраструктуре (500км стаза у наредних 10 година),

Развој подсистема јавног превоза путника увођењем речног транспорта

Развој подсистема флексибилног транспорта путника (нарочито такси подсистема и подсистема јавних бицикала)

Развој услуге е-мобилности

Табела 58: Пројекти који припадају групи Побољшање квалитета живота и животне средине
кроз коришћење конкурентних и иновативних решења и технолигија

Побољшање квалитета живота и животне средине кроз коришћење конкурентних и иновативних
решења и технолигија- ПРОЈЕКТИ
Подстицање  развоја  и  примене  иновативних  решења  у  јавном  сектору  Града  у  сарадњи  са  приватним  сектором,  научно-истраживачким
институцијама, академском заједницом, грађанима и иновативним технолошким стартап компанијама;

Расписивање домаћих и међународних конкурса за иновативна решења градских изазова и проблема;

Развој повезаних интернет сервиса који се користе и управљају комуналним системима као што је водовод, канализација, грејање, гас и сл.;

Развој економије дељења која повећава продуктивност становања, превоза, складиштења;

Коришћење  функционалности  интернета  ствари  (IoT)  у  циљу  унапређења  ефикасности  надзора  над  градском  инфраструктуром,  објектима,
зградама,  његовим саобраћајем и логистичким  ланцима,  чиме  би се  унапредила  продуктивност  масовних  токова  и свих  учесника  у њиховом
креирању;

Развој сензитивних мрежа, уређаја и система за надзор, контролу и активирање комуналних и других услуга грађанима;

Развој инфраструктуре малог обима и великог опсега коришћења (hot spot, мрежа пуњача за електрична возила и уређаје, јавни тоалети и јавна
купатила и сл.);

Отклањање шпицева (пикова) у циљу уштеде времена и простора;

Коришћење детекције засноване на мобилним уређајима која омогућава грађанима да пријављују јавне проблеме и питања директно са својих
паметних телефона у градски систем управљања радним налозима;

Табела 59: Пројекти који припадају области Одрживо управљање водним ресурсима

Одрживо управљање водним ресурсима -ПРОЈЕКТИ

Успостављање планског интегралног управљања водама Града Београда;

Изградња још четири мања постројења за пречишћавање отпадних вода у Батајници, Остружници, Обреновцу и Болечу;

Укидање око 35 локалних водовода – и покривање целог система водоснадбевања из централног система водоснабдевања;

Изградња недостајуће и интегрисање постојеће водоводне мреже;

Замена неадекватне постојеће водоводне мреже;

Уградња мерача и вентила са даљинском контролом ради идентификације кварова и могућности даљинског искључивања цурења воде.

Изградња локалних,  аутономних  канализационих  система  у  деловима  града  које  је  немогуће  или  није  економично  прикључити  на  постојеће
канализационе системе;

Смањивање проблема загађивања вода проузрокованог испуштањем отпадних вода на АП Београда;

Повећање степена покривености јавним канализационим системом;
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Израда и редовно ажурирање катастра водених објеката и локалног регистра извора загађења на територији Града Београда

Успостављање планског интегралног управљања водама Града Београда;

Унапређивање мониторинга квалитета површинских и подземних вода;

Обезбеђивање мониторинга индустријских и пољопривредних отпадних вода;

Подстицање истраживања и развоја иновативних приступа у области заштите и управљања водама;

Израда катастра загађивача вода и водених токова.

Табела 60: Списак посебних циљева на основу који се врши стратешка процена утицаја

Редни
бр. ПОСЕБНИ ЦИЉ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1 Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења пореклом из саобраћаја

2 Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења пореклом из енергетских постројења

3 Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења пореклом из индустрије и индивидуалних ложишта

4 Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења пореклом од неправилно руковођеним отпадом и депонијама

5 Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом из сектора енергетике

6 Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом из индустријских постројења

7 Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом из саобраћаја

8 Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом од депонија и депонисјког гаса

9 Испуштање загађујућих материја из активности поступања са отпадом у воду мора бити у складу са ГВЕ (гранична вредност емисије),

10 Обезбедити да квалитет воде низводно од постројења за каналисање отпадих вода, не буде погоршан

11 Ублажити негативан утицај oтпада на хидролошки режим и квалитет подземних вода

12 Минимизирати површину земљишта загађеног због активности поступања са отпадом

13 Изврштити санацију сметлишта и рекултивацију земљишта

14 Минимизирати утицај саобраћаја на загађење земљишта у околини великих саобраћајница

15 Минимизирати утицај хазардних индустријских објеката на загађење земљишта у близини индустријских објеката

16 Минимизирати утицаје загађења земљишта у околини јавних површина и дечијих игралишта

17 Површина и квалитет пољопривредног и шумског земљишта који се користи за активности управљања отпадом треба да буде у складу са
најбољом праксом

18 Минимизирати утицаје загађења земљишта у зони пољопривредног земљишта

19 Смањити емисију буке пореклом из саобраћаја

20 Смањити емисију буке пореклом из енергетских постројења

21 Смањити емисију буке пореклом из индустријских постројења

22 Нова постројења изградити на неосетљивим локацијама по питању биодиверзитета

23 Обезбедити мере компензације за сваку штету нанету стаништима

24 Заштитити пределе пажљивим избором локација за нова постројења за управљање отпадом

25 Максимизирати санацију затворених сметлишта ради очувања предела

26 Минимизирати неадекватно поступање са отпадом

27 Минимизирати ниво еколошких проблема који утичу на здравље грађана због активности поступања са отпадом

28 Минимизирати ниво еколошких проблема који утичу на здравље грађана због емисија и буке пореклом од саобраћаја

29 Минимизирати ниво еколошких проблема који утичу на здравље грађана због емисије из енергетике и индустријских постројења 

30 Смањење изложености становништва загађеном ваздуху (%),

31 Смањење изложености становништва повишеним нивоима буке

32 Смањење изложености становништва загађеној води

33 Смањење изложености становништва загађеном земљишту
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34 Увести коришћење чистијих технологија

35 Подстицати отварање нових радних места у свим секторима мониторинга, извештавања и управљања очувањем квалитета животне средине

36 Подстицати имплементацију система унапређења квалитета ваздуха, вода, земљишта, управљања отпадом, смањењем нивоа буке

37 Задовољити националне циљеве у свим областима чиниоца квалитета животне средине (ваздух, воде, земљиште, ниво буке)

38 Омогућавање стицања знања на нивоу градске управе и у институцијама надлежним за очување и унапређење квалитета животне средине

39 Повећање инвестиционих улагања у унапређење свих чиниоца квалитета животне средине

40
Повећати број мерних тачака у систему мониторинга квалитета ваздуха у урбаним и индустријским подручјима, подручјима близу депонија и
енергетских постројења

41 Повећати број мерних тачака у систему мониторинга квалитета вода у околини депонија, индустриских постројења и енергетских постројења,

42 Повећати број мерних тачака у систему мониторинга квалитета земљишта у урбаним и субурбаним подручјима града

43
Повећати број мерних тачака у систему мониторинга нивао буке у урбаним подручјима и подручјима близу индустирјских и енергетских
постројења

5. Процена могућих утицаја на животну средину

Према члану 15.  Закона о стратешкој процени, процена могућих утицаја плана/програма на
животну средину садржи следеће елементе: 

 приказ  процењених  утицаја  варијантних  решења  плана   и  програма  повољних  са
становишта заштите животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање
негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину;

 поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења  ; 
 приказ процењених утицаја плана и програма на животну средину са описом мера   за

спречавање  и  ограничавање  негативних,  односно  увећање  позитивних  утицаја  на
животну средину;

 начин  на  који  су  при  процени  утицаја  узети  у  обзир  чиниоци  животне  средине  
укључујући  податке  о:  ваздуху,  води,  земљишту,  клими,  биљном  и  животињском
свету, стаништима и биодиверзитету; заштићеним природним добрима; становништву,
здрављу људи, насељима, итд;

 начин на  који  су  при процени  узете  у  обзир  карактеристике  утицаја  :  вероватноћа,
интензитет,  сложеност/реверзибилност,  временска  димензија  (трајање,  учесталост,
понављање),  просторна  димензија  (локација,  географска  област,  број  изложених
становника), кумулативна и синергијска природа утицаја.
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5.1. Процена утицаја варијантних решења

Као  што  је  већ  истакнуто,  циљ  израде  стратешке  процене  утицаја  на  животну  средину
Локалног  плана  је  сагледавање  могућих  негативних  утицаја  планских  решења  на  квалитет
животне средине и прописивање одговарајућих мера за њихово смањење, односно довођење у
прихватљиве оквире (границе) дефинисане законском регулативом, не стварајући конфликте у
простору и водећи рачуна о капацитету животне средине на посматраном простору. Да би се
постављени циљ остварио, потребно је сагледати Планом предвиђене активности. 

Према члану  15.  Закона  о  стратешкој  процени утицаја,  процена  могућих утицаја  плана  на
животну средину садржи следеће елементе: 

1) приказ процењених утицаја варијантних решења плана повољних са становишта заштите
животне средине са описом мера за спречавање и ограничавање негативних, односно увећање
позитивних утицаја на животну средину; 

2) поређење варијантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења; 

3)  приказ процењених утицаја  плана на животну средину са описом мера за  спречавање и
ограничавање негативних, односно увећање позитивних утицаја на животну средину; 

4) начин на који су при процени утицаја узети у обзир чиниоци животне средине укључујући
податке  о:  ваздуху,  води,  земљишту,  клими,  буци  и  вибрацијама,  биљном и  животињском
свету,  стаништима  и  биодиверзитету;  заштићеним  природним  добрима;  становништву,
здрављу  људи,  градовима  и  другим  насељима,  културно-историјској  баштини,
инфраструктурним, индустријским и другим објектима или другим створеним вредностима; 

5)  начин  на  који  су  при  процени  узете  у  обзир  карактеристике  утицаја:  вероватноћа,
интензитет,  сложеност/реверзибилност,  временска  димензија  (трајање,  учесталост,
понављање), просторна димензија (локација, географска област, број изложених становника,
прекогранична природа утицаја), кумулативна и синергијска природа утицаја.

Планиране активности по својим карактеристикама, интензитету и просторном распростирању
немају велики утицај на квалитет животне средине, али свакако могу негативно утицати па их
је у том контексту неопходно анализирати.

Закон о стратешкој процени утицаја не прописује шта су то варијантна решења плана која
подлежу  стратешкој  процени  утицаја,  али  у  пракси  се  морају  разматрати  најмање  две
варијанте: 

1) варијанта да се план не усвоји и не имплементира, и 
2) варијанта да се план усвоји и имплементира.

 Варијантна решења предметног Плана представљају различита средства и мере реализације
циљева  плана  у  појединим  секторима  развоја,  кроз  разматрање  могућности  коришћења
одређеног простора за специфичне намене и активности. 

Укупни ефекти плана, па и утицаји на животну средину, могу се утврдити само поређењем са
постојећим стањем, са циљевима и варијантним решењима плана.

 За планове који имају дужи временски хоризонт и већу неизвесност реализације, метод израде
сценарија  модела развоја  омогућује  процену позитивних и негативних ефеката варијантних
решења плана. Ограничавајући се у том контексту на позитивне и негативне ефекте које би
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имало  доношење  или  недоношење  предметног  Плана,  стратешка  процена  ће  се  бавити
разрадом обе варијанте.
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Табела 61: Приказ груписаних пројеката у периоду 2021-2030 уБеограду и Сценарији развоја према предлогу овог Плана

ГРУПИСАНИ  Развојни  ПРОЈЕКТИ
2021.-2027.  у  Београду  обухваћени
планом  процене  утицаја  на  животну
средину Сценарио развоја према предлогу Плана 

Урбана регенерација и зелена инфрастуктура

Увођење урбане регенерације и зелене инфрастуктуре града Београда значи да се уводи интегрисани концепт обнове градске инфрастуктуре са циљем подржавања заштите животне средине и
побољшања услова живота кроз побољшање стања чиниоца животне средине. Она представља комплексан процес обнове деградиране физичке структуре делова града , али и његове социјалне
структуре и регенрације  еколошких  и социјалних услова живота.  Најважнији процеси у свим пројектима који  су груписани у "Урбану  регенреацију и зелену инфрастуктуру"  се односе на  :
проширивање пешачких зона, обнова старије стамбене и индустријске изградње, нова изградња (стамбена и пословна) , уређивања, најчешће централног дела али и других делова Београда –нова
расвета, урбана опрема... затим садња новог и уређивање старог зеленила, обнова паркова, бициклистичких стаза и и изградња нових, као и других површина за рекреацију, организација и изградња
паркиралишта, станица, и сл. , јачање и умножавање типова и елеменатајавног превоза различитим начинима, прелазак на нове еколошке технологије и начине превоза, као и начина коришћења
јавних услуга превоза, и осталих комуналних услуга  интегрисаним у нове технологије. Све са циљем побољшања услова живота  и у светлу решавања и за будућност отклањања постојећих
еколошких проблема у Београду.

Повећање  енергетрске  ефикасности  у  служби
одрживог развоја

Повећање енергетске ефикасности у служби одрживог развоја подразумева низ пројеката у циљу отклањања постојећих проблема загађења ваздуха, вода, земљишта и прекомерне буке, од стране
великих електрана и топлана, које у великој мери утичу на све чиниоце животне средине становниака Београда. Повећање енергетксе ефикасности планирано је да сектор енегетике приближи
еколошким стандардима и коришћењу чистијих енергетских технологија, као и коришћењу алтернативних извора енергије, са планиранимм смањењима губитака енергије и рационалном коришћењу
свих ресурса. Повећање енергетксе ефикасности али у служби одрживог развоја има један од циљева да смањи утицај енергетског сектора на здравље становништва Београда.

Одрживо управљање отпадом

Одрживо  управљање  отпадом  подрзумева  1.Успостављање  одрживог  система  управљања  отпадом:  Увођење  примарне  сепарације  отпада  
и  забрана  одлагања  нетретираног  отпада  на  депонију.  Проширење  обухвата  прикупљања  отпада  до  100%.  Дефинисање  мреже  тансфер  
станица. Увођење процеса рециклаже и изградња рециклажних дворишта за прикупљање рециклабилних материјала. Затварање постојећих општинских сметлишта. Дефинисање планова за посебне
токове отпада и програма за поједине врсте отпада. Промене у начину финансирања система управљања отпадом и институционално јачање. Све укупно оствариће вишеструке позитивне ефекте на
животну средину. 2. Изградња центра за управљање отпадом: Изградња центра за управљање отпадом допринеће затварању постојећих сметлишта, повећању искоришћења рециклабилних материјала
и заштити животне средине кроз: санацију и ремедијацију постојеће депоније ''Винча''; изградњу постројења за енергетско искоришћење комуналног отпада –ТЕ-ТО на комунални отпад (EfW
постројење); изградња когенеративног постројења за добијање електричне и/или топлотне енергије из депонијског гаса; сакупљање и третман депонијског гаса; изградњу нове санитарне депоније.

Градња  која  подржава  одрживи  раст  и  развој
урбаног окружења

Зонирање  градње  које  ће  бити  усмерено  на  допринос  циркуларној  економији,  кроз  просторно  повезивање  улазних  и  излазних  токова  у  сфери  производње  и  потрошње;
Усвајање стандарда циркуларне градње и њихово поштовање приликом издавања грађевинских дозвола и подстицаја за плаћање доприноса за градско грађевинско земљиште, како за приватне тако и
за јавне инвеститоре;Подстицање изградње јавних објеката модуларног и вишенаменског карактера;Планско регулисање изградње индустријских и привредних зона на подручју свих општина града
БеоградаПошумљавање и озелењавање на читавом подручју Београда, а посебно у ужем градском језгру. Планирани пројекти су: Изградња нове међуградске и међународне аутобуске и железничке
станице у блоку 42; Изградња 186 km пруге којом ће се повезати Сурчин и Обреновац, као и Макиш и Kарабурма; Изградња и реконструкција капацитета железничког београдског чвора у функцији
БГ воза;Изградња соларне електране у оквиру новог пословног комплекса ЈКП „Паркинг сервис“;

Саобраћај у служби одрживог развоја Београда

Саобраћај у служби одрживог развоја је свакако саобраћај планиран у Београду до 2030 године који подржава еколошке, безбедносне и организациони аскпекте саобраћаја. Као један од највећих
загађивача ваздуах и извора буке, који као чиниоци животне средине веома утичу на здравље грађана Београда, саобрачај у служби одрживог развоја града јобухвата велики број различитих
пројеката који доприносе бољем квлаитету живота, здравијим навикама, али и здрављу људи. Са пројектима изградње нових мостова, проширивањем и реконструкцијом старих, набавком нових
превозних средстава на еколошки прихватљивија горива, изградња обилазница, бициклистичких стаза ,  затим развој трамвајског подсистема, Годноле, две линије метроа, могућности бродског
транспортакао, система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду и интеграцијом нових интернт технологија у служби саобраћаја е-мобилности.

Побољшање квалитета живота и животне средине
кроз  коришћење  конкурентних  и  иновативних
решења и технолигија

Подстицање  развоја  и  примене  иновативних  решења  у  јавном сектору  Града  у  сарадњи  са  приватним  сектором,  научно-истраживачким  институцијама,  академском заједницом,  грађанима  и
иновативним  технолошким  стартап  компанијама;
Расписивање  домаћих  и  међународних  конкурса  за  иновативна  решења  градских  изазова  и  проблема;
Развој  повезаних  интернет  сервиса  који  се  користе  и  управљају  комуналним  системима  као  што  је  водовод,  канализација,  грејање,  гас  и  сл.;
Развој  економије  дељења  која  повећава  продуктивност  становања,  превоза,  складиштења;
Коришћење функционалности интернета ствари (IoT) у циљу унапређења ефикасности надзора над градском инфраструктуром, објектима, зградама, његовим саобраћајем и логистичким ланцима,
чиме  би  се  унапредила  продуктивност  масовних  токова  и  свих  учесника  у  њиховом  креирању;
Развој  сензитивних  мрежа,  уређаја  и  система  за  надзор,  контролу  и  активирање  комуналних  и  других  услуга  грађанима;
Развој  инфраструктуре  малог  обима  и  великог  опсега  коришћења  (hot  spot,  мрежа  пуњача  за  електрична  возила  и  уређаје,  јавни  тоалети  и  јавна  купатила  и  сл.);
Отклањање  шпицева  (пикова)  у  циљу  уштеде  времена  и  простора;
Коришћење детекције засноване на мобилним уређајима која омогућава грађанима да пријављују јавне проблеме и питања директно са својих паметних телефона у градски систем управљања радним
налозима;

Одрживо управљање водним ресурсима

Одрживо управљање водним ресурсима подразумева успостављање планског интегралног управљања водама Града Београда.То значи да су до 2027 године предвиђени пројекти на :покривању целог
система водоснадбевања из централног система водоснабдевања; изградњи још постројења за пречишћавање отпадних вода, изградњи недостајуће и интегрисање постојеће водоводне мреже;Замену
неадекватне постојеће водоводне мреже;Уградњу мерача и вентила са даљинском контролом ради идентификације кварова и могућности даљинског искључивања цурења воде.Изградњу локалних,
аутономних канализационих система у деловима града које је немогуће или није економично прикључити на постојеће канализационе системе; Смањивање проблема загађивања вода проузрокованог
испуштањем отпадних вода на АП Београда;Повећање степена покривености јавним канализационим системом, Израду и редовно ажурирање катастра водених објеката и локалног регистра извора
загађења на територији Града Београда, Успостављање планског интегралног управљања водама Града Београда;Унапређивање мониторинга квалитета површинских и подземних вода;Обезбеђивање
мониторинга индустријских и пољопривредних отпадних вода;Подстицању истраживања и развоја иновативних приступа у области заштите и управљања водама;Израду катастра загађивача вода и
водених токова.
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Списак циљева

Редн
и бр. ПОСЕБНИ ЦИЉ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ Редни 

бр. ПОСЕБНИ ЦИЉ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ

1
Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења 
пореклом из саобраћаја 23 Обезбедити мере компензације за сваку штету нанету стаништима

2
Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења 
пореклом из енергетских постројења 24

Заштитити пределе пажљивим избором локација за нова постројења за управљање 
отпадом

3
Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења 
пореклом из индустрије и индивидуалних ложишта 25 Максимизирати санацију затворених сметлишта ради очувања предела

4
Смањити емисије загађујућих материја у ваздух кроз смањење загађења 
пореклом од неправилно руковођеним отпадом и депонијама 26 Минимизирати неадекватно поступање са отпадом

5
Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом 
из сектора енергетике 27

Минимизирати ниво еколошких проблема који утичу на здравље грађана због 
активности поступања са отпадом

6
Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом 
из индустријских постројења 28

Минимизирати ниво еколошких проблема који утичу на здравље грађана због емисија и 
буке пореклом од саобраћаја

7
Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом 
из саобраћаја 29

Минимизирати ниво еколошких проблема који утичу на здравље грађана због емисије из
енергетике и индустријских постројења

8
Смањити емисије угљен-диоксида у ваздух кроз смањење загађења пореклом 
од депонија и депонисјког гаса 30 Смањење изложености становништва загађеном ваздуху (%)

9
Испуштање загађујућих материја из активности поступања са отпадом у воду 
мора бити у складу са ГВЕ (гранична вредност емисије), 31 Смањење изложености становништва повишеним нивоима буке

10
Обезбедити да квалитет воде низводно од постројења за каналисање отпадих 
вода, не буде погоршан 32 Смањење изложености становништва загађеној води

11
Ублажити негативан утицај oтпада на хидролошки режим и квалитет 
подземних вода 33 Смањење изложености становништва загађеном земљишту

12
Минимизирати површину земљишта загађеног због активности поступања са 
отпадом 34 Увести коришћење чистијих технологија

13 Изврштити санацију сметлишта и рекултивацију земљишта 35
Подстицати отварање нових радних места у свим секторима мониторинга, извештавања 
и управљања очувањем квалитета животне средине

14
Минимизирати утицај саобраћаја на загађење земљишта у околини великих 
саобраћајница 36

Подстицати имплементацију система унапређења квалитета ваздуха, вода, земљишта, 
управљања отпадом, смањењем нивоа буке

15
Минимизирати утицај хазардних индустријских објеката на загађење 
земљишта у близини индустријских објеката 37

Задовољити националне циљеве у свим областима чиниоца квалитета животне средине 
(ваздух, воде, земљиште, ниво буке)

16
Минимизирати утицаје загађења земљишта у околини јавних површина и 
дечијих игралишта 38

Омогућавање стицања знања на нивоу градске управе и у институцијама надлежним за 
очување и унапређење квалитета животне средине

17

Површина и квалитет пољопривредног и шумског земљишта који се користи 
за активности управљања отпадом треба да буде у складу са најбољом 
праксом 39

Повећање инвестиционих улагања у унапређење свих чиниоца квалитета животне 
средине

18
Минимизирати утицаје загађења земљишта у зони пољопривредног 
земљишта 40

Повећати број мерних тачака у систему мониторинга квалитета ваздуха у урбаним и 
индустријским подручјима, подручјима близу депонија и енергетских постројења

104



19 Смањити емисију буке пореклом из саобраћаја 41
Повећати број мерних тачака у систему мониторинга квалитета вода у околини депонија,
индустриских постројења и енергетских постројења,

20 Смањити емисију буке пореклом из енергетских постројења 42
Повећати број мерних тачака у систему мониторинга квалитета земљишта у урбаним и 
субурбаним подручјима града

21 Смањити емисију буке пореклом из индустријских постројења 43
Повећати број мерних тачака у систему мониторинга нивао буке у урбаним подручјима и
подручјима близу индустирјских и енергетских постројења

22
Нова постројења изградити на неосетљивим локацијама по питању 
биодиверзитета
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Табела 62 :Процена утицаја сектора плана у односу на циљеве стратешке процене утицаја у варијанти да се план примени
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Значење симбола: *+ - укупно позитиван утицај, _ - укупно негативан утицај, 0 -нема директног утицаја или нејасан утицај

Напомена: Сценарио развоја према предлогу плана приказан је читљиво у Табели 61.
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Табела 63. Процена утицаја сектора плана у односу на циљеве стратешке процене утицаја у варијанти да се план не примени

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

1
Урбана регенерација и 

зелена инфрастуктура _ 0 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 _ 0 _ 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 _ _ 0 0 _ _ _ _ _ _ _ 0 0 _

2

Повећање 
енергетрске 
ефикасности у служби 
одрживог развоја

0 _ _ 0 _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 _ 0 _ 0 0 0 0 _ _ _ _ _ _ 0 _ _ 0 _ _ _ 0 _

3
Одрживо управљање 
отпадом

0 0 0 _ 0 0 0 _ _ _ _ _ _ 0 0 _ _ _ 0 0 0 _ 0 _ _ _ _ 0 0 _ 0 _ _ _ _ _ _ 0 _ _ _ _ 0

4
Градња која подржава 
одрживи раст и развој 
урбаног окружења

_ 0 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 _ 0 _ 0 0 _ 0 0 _ 0 _ 0 0 0 _ 0 _ _ 0 0 _ 0 _ _ 0 _ 0 0 0 0

5
Саобраћај у служби 
одрживог развоја 
Београда

_ 0 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 _ 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 _ _ 0 0 _ _ _ _ 0 _ _ 0 0 _

6

Побољшање 
квалитета живота и 
животне средине кроз 
коришћење 
конкурентних и 
иновативних решења 
и технолигија

_ 0 0 _ 0 0 _ 0 0 0 0 0 _ _ 0 _ 0 0 _ 0 0 0 0 _ _ _ _ _ 0 _ _ 0 0 _ _ _ _ 0 _ _ 0 0 _

7
Одрживо управљање 
водним ресурсима

0 0 0 0 0 0 0 0 _ _ _ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 _ 0 0 0 0 0 0 0 _ 0 _ _ _ _ 0 _ 0 _ 0 0

Рб.

ГРУПИСАНИ Развојни 
ПРОЈЕКТИ 2020.-2027. 
у Београду 
обухваћени планом 
процене утицаја на 
животну средину

ОПШТИ ЦИЉЕВИ СПУ

Значење симбола: *+ - укупно позитиван утицај, _ - укупно негативан утицај, 0 -нема директног утицаја или нејасан утицај

Напомена: Сценарио развоја према предлогу плана приказан је читљиво у Табели 61.
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5.2. Разлози за избор најповољнијег варијантног решења

Према  члану  15.  Закона  о  стратешкој  процени  утицаја  обавезно  је  поређење  варијантних
решења и приказ разлога за избор најповољнијег решења. Из тог разлога резултати процене
утицаја варијантних решења на животну средину, приказани у табелама, сумирани су према
секторима плана и приказани у наредној табели.

Табела 64: Резиме утицаја варијантних решења

Варијанта са применом Плана Варијанта без примене Плана

 Уређења  кровне  баште  -  “зеленог”  крова  на  пословној
згради ЈП “ГС” у ул. Данијелова 33

 Уређење  кровних  башта  -“зелених”  кровова  на
стамбеним  зградама  из  фонда  ЈП  ”ГС”,  по  захтевима
стамбених заједница

 Субвенција замене старих прозора и прозорских оквира
модерним, енергетски ефикасни

 Усвајање мера за управљање посебним токовима отпада
у  свим  институцијама  и  установама  градске  управе  и
јавних предузећа

 Изградња нове међуградске и међународне аутобуске и
железничке станице у блоку 42

 Изградња  планираних бициклистичких  трака  и  стаза  и
недостајућих  линкова  са  циљем  успостављања
континуиране  мреже  бициклистичке  инфраструктуре
(500км стаза у наредних 10 година),

 Подстицање  развоја  и  примене  иновативних  решења  у
јавном сектору Града у сарадњи са приватним сектором,
научно-истраживачким  институцијама,  академском
заједницом,  грађанима  и  иновативним  технолошким
стартап компанијама;

 Успостављање планског интегралног управљања водама
Града Београда;

 Производња  електричне  (око  192  kWh/год)  и  топлотне
енергије (око 175 kWh/год) у спалионици Винча

 Санације старе депоније у Винчи
 Зонирање  градње  које  ће  бити  усмерено  на  допринос

циркуларној  економији,  кроз  просторно  повезивање
улазних  и  излазних  токова  у  сфери  производње  и
потрошње;

 Изградња гондоле
 Расписивање  домаћих  и  међународних  конкурса  за

иновативна решења градских изазова и проблема;
 Изградња још четири мања постројења за пречишћавање

отпадних вода  у  Батајници,  Остружници,  Обреновцу и
Болечу;

 Садња милион стабала;
 Сепарација и коришћење сагоривог отпада као енергента
 Изградња  канализације  на  левој  обали  Дунава  и

постројења за прераду отпадних вода
 Усвајање  стандарда  циркуларне  градње  и  њихово

поштовање приликом издавања грађевинских дозвола и
подстицаја за плаћање доприноса за градско грађевинско
земљиште, како за приватне тако и за јавне инвеститоре;

 Завршетак  изградње  спољњег  магистралног  прстена
(СМП)

 Развој  повезаних  интернет  сервиса  који  се  користе  и
управљају  комуналним системима  као  што  је  водовод,
канализација, грејање, гас и сл.;

 Укидање око 35 локалних водовода – и покривање целог
система  водоснадбевања  из  централног  система
водоснабдевања;

 Формирање зеленог прстена града;
 Изградња  когенеративних  постројења  спалионице  у

оквиру нове депонији у Винчи
 Изградња  канализације  на  левој  обали  Дунава  и

постројења за прераду отпадних вода;
 Подстицање  изградње  јавних  објеката  модуларног  и

вишенаменског карактера;
 Завршетак  изградње  унутрашњег  магистралног  прстена

 успостављање  система  управљања  отпадом  није
интегрално већ парцијално;

 проблеми се не решавају системски што доводи до низа
проблема у 

 функционисању  система,  а  проблеми  у  животној
средини постају израженији;

 настају  све  веће  количине  отпада  који  се  депонује  на
неадекватан начин, а општинска сметлишта настављају
да се користе на неодговарајући начин;

 уместо  изградње  јединственог  центра  за  управљање
отпадом за подручје града Београда разматрају се 

 могућности  отварања  још  једне  или  две  локације  за
депоновање отпада;

 депонија  у  Винчи  не  функционише  у  складу  са
санитарним принципима и 

 доводи се у питање изградња одговарајућих постројења
за третман отпада;

 егзистирају нови/стари проблеми у животној средини, а
отпад се не користи на одговарајући начин као ресурс
што ни економски ни еколошки није прихватљиво;

 не  спроводи  се  политика  управљања  отпадом
дефинисана у оквиру 

 Стратегије управљања отпадом Републике Србије.
 Нема иградње Гондоле
 Нема изградње 2 линије Метроа
 Нема  зонирања  градње  које  ће  бити  усмерено  на

допринос  циркуларној  економији,  кроз  просторно
повезивање  улазних  и  излазних  токова  у  сфери
производње и потрошње;

 Нема  уређења  кровних  башти  -  “зеленог”  крова  на
пословној  згради  ЈП  “ГС”  у  ул.  Данијелова  33
и“зелених” кровова на стамбеним зградама из фонда ЈП
”ГС

 Нема  субвенција  замене  старих  прозора  и  прозорских
оквира модерним, енергетски ефикасни

 Нема усвајање мера  за  управљање  посебним токовима
отпада  у  свим  институцијама  и  установама  градске
управе и јавних предузећа

 Нема  изградње  нове  међуградске  и  међународне
аутобуске и железничке станице у блоку 42

 Нема  изградње  планираних  бициклистичких  трака  и
стаза  и  недостајућих линкова  са  циљем успостављања
континуиране  мреже  бициклистичке  инфраструктуре
(500км стаза у наредних 10 година),

 Нема одстицања развоја и примене иновативних решења
у  јавном  сектору  Града  у  сарадњи  са  приватним
сектором,  научно-истраживачким  институцијама,
академском  заједницом,  грађанима  и  иновативним
технолошким стартап компанијама;

 Нема  успостављање  планског  интегралног  управљања
водама Града Београда;

 Нема  производње  електричне  (око  192  kWh/год)  и
топлотне  енергије  (око  175  kWh/год)  у  спалионици
Винча

 Нема расписивање домаћих и међународних конкурса за
иновативна решења градских изазова и проблема;

 Нрма  изградње  још  четири  мања  постројења  за
пречишћавање отпадних вода у Батајници, Остружници,
Обреновцу и Болечу;

 Нема садње милион стабала;
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(УМП)
 Развој  економије  дељења  која  повећава  продуктивност

становања, превоза, складиштења;
 Изградња  недостајуће  и  интегрисање  постојеће

водоводне мреже;
 Набавка цистерни за прање улица;
 Субвенционисање  чишћења  оџака  у  приватним

котларницама.
 Затварање постојећих депонија у Сопоту, Младеновцу и

Гроцкој;
 Планско  регулисање  изградње  индустријских  и

привредних  зона  на  подручју  свих  општина  града
Београда

 Изградња тунела Карађорђева - Булевар Деспота Стефана
 Коришћење функционалности интернета  ствари (IoT)  у

циљу  унапређења  ефикасности  надзора  над  градском
инфраструктуром,  објектима,  зградама,  његовим
саобраћајем  и  логистичким  ланцима,  чиме  би  се
унапредила  продуктивност  масовних  токова  и  свих
учесника у њиховом креирању;

 Замена неадекватне постојеће водоводне мреже;
 Изградња „зелених острва“;
 Замена заједничког осветљења у зградама
 Санација и контрола дивљих депонија;
 Пошумљавање  и  озелењавање  на  читавом  подручју

Београда, а посебно у ужем градском језгру
 Изградња тунела кроз Топчидерско брдо
 Развој сензитивних мрежа, уређаја и система за надзор,

контролу  и  активирање  комуналних  и  других  услуга
грађанима;

 Уградња мерача и вентила са даљинском контролом ради
идентификације  кварова  и  могућности  даљинског
искључивања цурења воде.

 Изградња  шест  центара  за  одвојено  сакупљање
рециклабилног отпада - рециклажних дворишта.

 Реконструкција Котларнице у оквиру круга ЈКП „Градска
чистоћа“;

 Изградња  три  постројења  за  рециклажу  грађевинског
отпада на локацијама у Винчи, Реви и Остружници

 Изградња 186 km пруге којом ће се повезати Сурчин и
Обреновац, као и Макиш и Kарабурма;

 Нови авалски  пут-  изградња радијалних праваца према
обилазници.

 Развој  инфраструктуре  малог  обима  и  великог  опсега
коришћења (hot spot, мрежа пуњача за електрична возила
и уређаје, јавни тоалети и јавна купатила и сл.);

 Изградња  локалних,  аутономних  канализационих
система  у  деловима  града  које  је  немогуће  или  није
економично  прикључити  на  постојеће  канализационе
системе;

 Повећање учесталости прања улица;
 Гасификација  Београда  и  укључивање  већег  броја

индивидуалних  потрошача  на  систем  грејања  путем
природног гаса;

 Израда  урбанистичко  техничке  документације  за
рециклажна дворишта;

 Изградња  и  реконструкција  капацитета  железничког
београдског чвора у функцији БГ воза

 Изградња пешачко-бициклистичког моста Ада Циганлија
- новобеоградски блокови

 Отклањање шпицева (пикова) у циљу уштеде времена и
простора;

 Смањивање  проблема  загађивања  вода  проузрокованог
испуштањем отпадних вода на АП Београда;

 Смањење  куповине  индустријске  соли  за  посипање
путева  за  20% сваке  године  и  прелазак  на  калцијум  –
хлорид који је еколошки прихватљивији.

 Субвенција замене старих прозора и прозорских оквира
модерним, енергетски ефикасним

 Увођење  сакупљања  отпада  у  којем  би  се  два  тока
комуналног  отпада  (рециклабилни/амбалажни  и
преостали) сакупљала одвојено;

 Изградња соларне електране у оквиру новог пословног
комплекса ЈКП „Паркинг сервис“;

 Повећање учешћа еколошки подобних возила у оквиру

 Нема  обезбеђене  сепарације  и  коришћења  сагоривог
отпада као енергента.

 Нема  изградње  канализације  на  левој  обали  Дунава  и
постројења за прераду отпадних вода

 Нема усвајање стандарда циркуларне градње и њихово
поштовање приликом издавања грађевинских дозвола и
подстицаја за плаћање доприноса за градско грађевинско
земљиште, како за приватне тако и за јавне инвеститоре;

 Неће  се  завршити  изградња  спољњег  магистралног
прстена (СМП)

 Упитно  је  да  ли  ће   бити  бити  развоја  повезаних
интернет  сервиса  који  се  користе  и  управљају
комуналним  системима  као  што  је  водовод,
канализација, грејање, гас и сл.;

 Упитно  је  да  ли  ће   бити  укидања  око  35  локалних
водовода – и покривање целог система водоснадбевања
из централног система водоснабдевања;

 Упитно  је  да  ли  ће  бити  формирања  зеленог  прстена
града;

 Упитно  је  да  ли  ће  бити  изградње  когенеративних
постројења спалионице у оквиру нове депонији у Винчи

 Упитно је да ли ће бити изградње канализације на левој
обали Дунава и постројења за прераду отпадних вода;

 Неће  бити  подстицања  изградње  јавних  објеката
модуларног и вишенаменског карактера;

 Неће  се  завршити  изградња  унутрашњег  магистралног
прстена (УМП)

 Нема  развоја  економије  дељења  која  повећава
продуктивност становања, превоза, складиштења;

 Није  сигурно  да  ли  ће  бити  изградње  недостајуће  и
интегрисање постојеће водоводне мреже;

 Није сигурно да ли ће бити набавке цистерни за прање
улица;

 Није сигурно да ли ће бити субвенционисања чишћења
оџака у приватним котларницама.

 Није  сигурно  да  ли  ће  доћи  до  планског  регулисања
изградње индустријских и привредних зона на подручју
свих општина града Београда.

 Упитно је да ли ће бити изградње тунела Карађорђева -
Булевар Деспота Стефана.

 Упитно је да ли ће  бити коришћења функционалности
интернета ствари (IoT) у циљу унапређења ефикасности
надзора  над  градском  инфраструктуром,  објектима,
зградама, његовим саобраћајем и логистичким ланцима,
чиме би се унапредила продуктивност масовних токова и
свих учесника у њиховом креирању;

 Упитно  је  да  ли  ће  се  десити  замена  неадекватне
постојеће водоводне мреже;

 Неће бити изградње „зелених острва“;
 Неће бити замене заједничког осветљења у зградама.
 Пошумљавање  и  озелењавање  на  читавом  подручју

Београда, а посебно у ужем градском језгру.
 Упитно  је  да  ли  ће  се  бити  изградње  тунела  кроз

Топчидерско брдо.
 Неће бити развоја сензитивних мрежа, уређаја и система

за надзор, контролу и активирање комуналних и других
услуга грађанима;

 Упитно је да ли ће се вршити уградња мерача и вентила
са даљинском контролом ради идентификације кварова и
могућности даљинског искључивања цурења воде.

 Упитно  је  да  ли  ће  се  изградити  шест  центара  за
одвојено  сакупљање  рециклабилног  отпада  -
рециклажних дворишта

 Упитно  је  да  ли  ће  бити  еконструкција  Котларнице  у
оквиру круга ЈКП „Градска чистоћа“;

 Упитно је да ли ће доћи до реализације изградње 186 km
пруге којом ће се повезати Сурчин и Обреновац, као и
Макиш и Kарабурма;

 Упитно  је  да  ли  ће  се  градити  нови  авалски  пут-
радијалних праваца према обилазници.

 Упитно  је  колико  брзо  ће  доћи  до  развоја
инфраструктуре  малог  обима  и  великог  опсега
коришћења (hot spot, мрежа пуњача за електрична возила
и уређаје, јавни тоалети и јавна купатила и сл.);

 Неизвесно  је  да  ли  ће  доћи  до  изградње  локалних,
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аутобуског подсистема;
 Коришћење детекције засноване на мобилним уређајима

која омогућава грађанима да пријављују јавне проблеме и
питања директно са својих паметних телефона у градски
систем управљања радним налозима;

 Повећање степена покривености јавним канализационим
системом;

 Повећање учешћа еколошки подобних возила у оквиру
аутобуског подсистема;

 Замена  свих  индивидуалних  котларница  системом
грејања који као енергент користи гас или неки од видова
обновљивих извора енергије

 Спровођење  кампање  о  значају  примарне  сепарације  и
рециклаже отпада;

 Куповина  нових  зглобних  аутобуса  (на  комримовани
природни гас, 100 ком);

 Израда и редовно ажурирање катастра водених објеката и
локалног регистра извора загађења на територији Града
Београда

 Коришћење биомасе као енергента у топланама Борча и
Вишњичка бања

 Претварање  збирних  токова  грађевинског  отпада  у
монотокове ради селекције и флексибилних могућности
поновне употребе или одговорног одлагања;

 Набавка нових 500 аутобуса на компримовани природни
гас или са моторима најновијих генерација;

 Успостављање планског интегралног управљања водама
Града Београда;

 Подстицаји  за  прелазак  индивидуалних  котларница  на
еколошки прихватљивија горива

 Санације старе депоније у Винчи
 Куповина  10  соло  аутобуса  на  електрични  погон  са

опремом за пуњење (4 пуњача);
 Смањење  трошкова  прикључења  домаћинстава  на

топловодну или гасоводну мрежу
 Сепарација и коришћење сагоривог отпада као енергент
 Обезбеђивање  мониторинга  индустријских  и

пољопривредних отпадних вода;
 Куповина  нових  40  тролејбуса,  делимична

реконструкција  контактне  мреже  и  измештање
тролејбуског депоа са локације Дорћол на нову локацију;

 Подстицање  домаћинстава  за  прикључак  на  гасоводну
мрежу

 Замена  постојећих  контејнера  у  градском  језгру
подземним контејнерима;

 Изградња новог трамвајског  депоа  у зони  Панчевачког
моста

 Подстицање  истраживања  и  развоја  иновативних
приступа у области заштите и управљања водама;

 Увођење система јавних бицикала на територији града
 Повећање удела коришћења обновљивих извора енергије

за грејање у домаћинствима и пословним објектима
 Обнова и појачање возног парка ЈКП који ради у сфери

прикупљања отпада;
 Измештање  тролејбуског  депоа  и  ОЈ  одржавања  и

логистике  са  локације  Дорћол,  и  изградња  недостајуће
тролејбуске  мреже  -  на  локације  "Космај  2"  и  "Мала
аутокоманда"

 Израда катастра загађивача вода и водених токова.

аутономних канализационих система  у  деловима  града
које  је  немогуће  или  није  економично прикључити  на
постојеће канализационе системе;

 Неће бити учесталих прања улица;
 Не  зна  се  да  ли  и  када  ће  се  урадити  гасификација

Београда  и  укључивање  већег  броја  индивидуалних
потрошача на систем грејања путем природног гаса;

 Неизвесно  је  да  ли  ће  доћи  до  израде  урбанистичко
техничке документације за рециклажна дворишта;

 Није извесно да ли и када ће се релизовати изградња и
реконструкција  капацитета  железничког  београдског
чвора у функцији БГ воза

 Неће  или  је  неизвесно  да  ли  ће  доћи  до  реализације
изградње пешачко-бициклистичког моста Ада Циганлија
- новобеоградски блокови

 Неће  се  реализовати  отклањање  шпицева  (пикова)  у
циљу уштеде времена и простора;

 Неће  доћи  до  смањивања  проблема  загађивања  вода
проузрокованог  испуштањем  отпадних  вода  на  АП
Београда;

 Не  зна  се  да  ли  ће  доћи  до  смањења  куповине
индустријске  соли  за  посипање  путева  за  20%  сваке
године  и  прелазак  на  калцијум  –  хлорид  који  је
еколошки прихватљивији.

 Неће  доћи  до  субвенција  замене  старих  прозора  и
прозорских оквира модерним, енергетски ефикасним

 Неизвесна је изградња соларне електране у оквиру новог
пословног комплекса ЈКП „Паркинг сервис“;

 Не  зна  се  да  ли  ће  доћи  и  када  до  повећања  учешћа
еколошки  подобних  возила  у  оквиру  аутобуског
подсистема;

 Неће  бити  могуће  коришћење  детекције  засноване  на
мобилним  уређајима  која  омогућава  грађанима  да
пријављују јавне проблеме и питања директно са својих
паметних телефона у градски систем управљања радним
налозима;

 Не  зна  се  да  ли  ће  доћи  до  повећања  степена
покривености јавним канализационим системом;

 Извесно  неће  доћи  до  повећања  учешћа  еколошки
подобних возила у оквиру аутобуског подсистема.

 Неће  доћи  или  ће  доћи  до  делимичне  замене  свих
индивидуалних котларница  системом грејања  који  као
енергент  користи гас  или  неки од видова обновљивих
извора енергије

 Упитно је да ли ће доћи и када на ред куповина нових
зглобних аутобуса  (на  комримовани природни гас, 100
ком);

 Неће  бити  редовне  израде  и  редовног  ажурирања
катастра  водених објеката  и  локалног  регистра  извора
загађења на територији Града Београда

 Неће се реализовати коришћење биомасе као енергента у
топланама Борча и Вишњичка бања

 Не зна се да ли ће се и када релизовати набавка нових
500  аутобуса  на  компримовани  природни  гас  или  са
моторима најновијих генерација;

 Неће  бити  реализације  успостављања  планског
интегралног управљања водама Града Београда;

 Неће  бити  подстицаја  за  прелазак  индивидуалних
котларница на еколошки прихватљивија горива

 Не зна се да ли ће се и када релизовати куповина 10 соло
аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4
пуњача);

 Неће  доћи  до  смањења  трошкова  прикључења
домаћинстава на топловодну или гасоводну мрежу

 Неће бити епарације и коришћење сагоривог отпада као
енергента

 Не  зна  се  да  ли  ће  се  и  када  релизовати  куповина
куповина  нових  40  тролејбуса,  делимична
реконструкција  контактне  мреже  и  измештање
тролејбуског депоа са локације Дорћол на нову локацију;

 Обезбеђивање  мониторинга  индустријских  и
пољопривредних отпадних вода није извесно.

 Неће бити подстицаја  домаћинствима за прикључак на
гасоводну мрежу.
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 Неће  се  реализовати  замена  постојећих  контејнера  у
градском језгру подземним контејнерима;

 Није  извесна  зградња  новог  трамвајског  депоа  у  зони
Панчевачког моста.

 Не зна се да ли ће се и када релизовати увођење система
јавних бицикала на територији града

 Није  извесно  повећање  удела  коришћења  обновљивих
извора енергије за грејање у домаћинствима и пословним
објектима.

 Не  зна  се  да  ли  ће  се  и  када  релизовати  измештање
тролејбуског  депоа  и  ОЈ  одржавања  и  логистике  са
локације  Дорћол,  и  изградња  недостајуће  тролејбуске
мреже - на локације "Космај 2" и "Мала аутокоманда".

 Није извесна израда катастра загађивача вода и водених
токова

Резимирајући позитивне и негативне ефекте варијанти Плана, може се констатовати следеће: 

 1. У варијанти да се План  не донесе и да се развој настави по досадашњем тренду могу се
очекивати само негативни ефекти код сваког сектора и ниједан позитиван ефекат у односу на
циљеве стратешке процене утицаја. 

2. У варијанти да се План имплементира могу се очекивати бројни позитивни ефекти у свакој
области по којима су груписани планови , а који отклањају већину негативних тенденција у
развоју града Београда, ако се план не би имплементирао. 

У овој варијанти могу се очекивати и појединачни негативни ефекти у одређеним секторима
плана,  а  који  су  неизбежна  цена  развоја  и  одређених  технолошких  поступака  израдње
инфрастуркуре  и  постројења  управљања  отпадом  као  и  изграње  у  саобраћају,  где  се  могу
очекивати  локални  тренутни  утицаји  на  факторе  животне  средине  док  траје  изградња.
Међутим, у ширем контексту и таква планска решења имаће значајно већи позитивни ефекат
на друге аспекте развоја града Београда. 

На основу свега изнетог може се закључити да је варијанта доношења предложеног Локалног
плана знатно повољнија у односу на варијанту да се план не донесе.

5.3. Евалуација карактеристика и значаја утицаја планиских решења

У  претходним  табелама  извршена  је  квалитативна  експертска  процена  позитивних  и
негативних утицаја  појединих сектора  плана  на  животну средину у  поређењу са  ефектима
варијанте ако се план примени и ако се не примени. 

У наставку стратешке процене утицаја биће извршена евалуација:

 значаја, 
 просторних размера и 
 вероватноће  утицаја  планских  решења  предложене  варијанте  Плана  на  животну

средину и елементе одрживог развоја.

У наставку СПУ извршена је евалуација значаја, просторних размера и вероватноће утицаја
активности дефинисаних у Плану стратешке процене утицаја развојних пројеката на животну
средину  града  Београда  за  период  2021-2027  године,  на  животну  средину.  Значај  утицаја
процењује се у односу на величину (интензитет) утицаја и просторне размере на којима се
може остварити утицај. Утицаји, односно ефекти, планских решења, према величини промена
се оцењују бројевима од -3 до +3,  где се  знак минус односи на негативне,  а  знак плус на
позитивне промене.
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Табела 65: Критеријуми за оцењивање величине утицаја

Величина утицаја Ознака Опис

Критичан -3 Значајно оптерећује капацитет простора

Већи -2 У већој мери нарушава животну средину

Мањи -1 У мањој мери нарушава животну средину

Нема утицаја 0 Нема директног утицаја на животну средину/ или нејасан утицај

comПозитиван 1 Мање позитивне промене у животној средини

Повољан 2 Повољне промене квалитета животне средине

Врло повољан 3 Промене битно побољшавају квалитет живота

У табели 66 приказани су критеријуми за вредновање просторних размера утицаја.

Табела 66 : Критеријуми за вредновање просторних размера утицаја

Величина утицаја Ознака Опис

Регионлани Р Мугућ прекогранични утицај

Општински О Могућ утицај на националном нивоу

Локални Л Могућ утицај на регионалном нивоу

Табела 67: Скала за процену вероватноће утицаја

Вероватноћа Ознака Опис

100 % ВВ Утицај известан

више од 50 % В Утицај вероватан

мање од 50 % М Утицај могућ

мање од 1 % Н Утицај није вероватан

Додатни критеријуми могу се извести према времену трајања утицаја :

 ако се ради о привременим-повременим (П) утицајима  ,   
 или дуготрајним (Д) ефектима, 

и према процени да ли се ради о директним (Ди) или индиректним (Ид) утицајима. 

На  основу  свих  наведених  критеријума  врши  се  евалуација  значаја/ранг  идентификованих
утицаја за остваривање циљева стратешке процене.
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Табела 68: Процена величине утицаја свих развојних пројеката на територији Београда ( 2021.-2027. године) на животну средину и елементе
одрживог развоја

Рб.
 

Развојни 
ПРОЈЕКТИ  2021.-
2027. у Београду 
обухваћени 
планом процене 
утицаја на 
животну средину

ЦИЉЕВИ СПУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

11 12 1
3

14 15 1
6

17 18 1
9

20 21 2
2

23 24 2
5

26 27 28 2
9

30 31 3
2

33 34 3
5

36 37 3
8

39 40 4
1

42 43

1 Урбана регенерација
и зелена 
инфрастуктура

+2 0 0 +
1

0 0 +
2

0 0 0 0 +1 +1 +2 0 +3 0 0 +3 0 0 0 0 +1 0 0 0 +3 0 +3 +3 +1 +1 +3 +3 +3 +2 +1 +3 +3 0 0 +2

2 Повећање 
енергетрске 
ефикасности у 
служби одрживог 
развоја

0 +
3

+3 +
1

+3 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 +2 +1 +1 0 0 0 0 +3 +3 +2 +2 +1 +2 +1 +2 +3 0 +3 +2 +2 0 +2

3 Одрживо 
управљање отпадом

0 0 0 +
1

0 0 0 +3 +3 +3 +3 +3 +3 0 +2 +1 +3 +2 0 0 0 +3 +2 +3 +3 +3 +3 0 0 +2 0 +3 +3 +3 +2 +3 +3 +1 +3 +1 +1 +1 0

4 Градња која 
подржава одрживи 
раст и развој урбаног
окружења

+1 0 +1 0 0 +1 +
1

0 0 0 0 0 0 +1 +2 +1 0 0 +2 0 +2 +2 0 +1 0 0 0 +1 0 +1 +1 0 0 +2 +1 +2 +2 +1 +3 0 0 0 0

5 Саобраћај у служби 
одрживог развоја 
Београда

+3 0 0 0 0 0 +
3

0 0 0 0 0 0 +3 0 +2 0 0 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 +3 0 +3 +3 0 0 +3 +3 +3 +3 +1 +3 +3 0 0 +3

6 Побољшање 
квалитета живота и 
животне средине 
кроз коришћење 
конкурентни и 
иновативних 
решења и 
технолигија

+1 +
1

+1 +
1

0 0 +
1

+1 0 0 0 +1 0 +2 0 +1 0 0 +1 0 0 0 +1 0 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +3 +2 +3 +3 +3 +3 +3 +1 +2 +1

7
Одрживо 
управљање водним 
ресурсима

0 0 0 0 0 0 0 0 +3 +3 +3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 +1 +1 0 +2 0 0 +3 0 +3 +3 +3 +3 +2 +3 0 +3 0 0
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Табела 69: Процена просторних размера утицаја свих развојних пројеката на територији Београда ( 2021.-2027. године) на животну средину и
елементе одрживог развоја

6 Побољшање 
квалитета живота и 
животне средине 
кроз коришћење 
конкурентни и 
иновативних решења 
и технолигија

Р Р Р Р   Р Р  Р  Р  Р  Р   Р    Р   Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р

7

Одрживо управљање 
водним ресурсима

        Р Р Р             Р Р Р Р  Р   Р  Р Р Р Р Р Р  Р   
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Табела 70: Процена вероватноће утицаја свих развојних пројеката на територији Београда ( 2021.-2027. године) на животну средину и елементе
одрживог развоја

Р
б
.

Развојни ПРОЈЕКТИ 
2020.-2027. у 
Београду 
обухваћени 
планом процене 
утицаја на животну 
средину

ЦИЉЕВИ СПУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

1 Урбана 
регенерација и
зелена 
инфрастуктур
а

В
В

Н Н М Н Н В
В

Н Н Н Н М М В
В

Н В Н Н В Н Н Н Н М Н Н Н В Н В В
В

М М В В В
В

В
В

М В В
В

Н Н В
В

2 Повећање 
енергетрске 
ефикасности у
служби 
одрживог 
развоја

Н В
В

В
В

М В
В

Н Н Н В В В М Н Н Н Н Н Н Н В
В

Н М М В Н Н Н Н В
В

В
В

В
В

В М В М В
В

В
В

Н В
В

В
В

В Н В
В

3 Одрживо 
управљање 
отпадом

Н Н Н В
В

Н Н Н В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

В
В

Н В В В В Н Н Н В В В
В

В
В

В
В

В Н Н В Н В В В М М В
В

В М В В В Н

4 Градња која 
подржава 
одрживи раст 
и развој 
урбаног 
окружења

В
В

Н В
В

Н Н В В
В

Н Н Н Н Н Н В
В

В В Н Н В
В

Н В М Н М Н Н Н М Н М М Н Н В М В
В

В М В Н Н Н Н

5 Саобраћај у 
служби 
одрживог 
развоја 
Београда

В
В

Н Н Н Н Н В
В

Н Н Н Н Н Н В
В

Н В Н Н В
В

Н Н Н Н Н Н Н Н В
В

Н В
В

В
В

Н Н В М В В М В В
В

Н Н В
В

6 Побољшање 
квалитета 
живота и 
животне 
средине кроз 
коришћење 
конкурентни и 
иновативних 
решења и 
технолигија

М М М М Н Н М М Н Н Н М Н В Н В Н Н М Н Н Н М Н Н М М М М В В М М В
В

В
В

В
В

В
В

В В
В

В В В В

7 Одрживо 
управљање 
водним 
ресурсима

Н Н Н Н Н Н Н Н В
В

В
В

В Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н М М М В Н В
В

Н Н В
В

Н В
В

В В
В

В
В

М В
В

Н В
В

Н Н
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Табела 71: Процена трајања утицаја свих развојних пројеката на територији Београда (2021.-2027 године) на животну средину и елементе
одрживог развоја

Рб
.

Развојни 
ПРОЈЕКТИ  
2020.-2027. у 
Београду 
обухваћени 
планом 
процене 
утицаја на 
животну 
средину

ЦИЉЕВИ СПУ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

4
3

1

Урбана 
регенерациј
а и зелена 
инфрастукту
ра Д   Д   Д     П П Д  Д   Д     Д    П  Д Д П П Д П Д Д П Д Д   Д

2

Повећање 
енергетрске 
ефикасности
у служби 
одрживог 
развоја

 Д Д Д Д    Д Д Д П        Д  Д Д Д     Д Д Д Д Д Д П Д Д  П Д Д  Д

3

Одрживо 
управљање 
отпадом

   Д    Д Д Д Д Д П  Д Д Д Д    Д Д Д Д П Д   Д  Д Д Д П П Д П Д Д Д Д  

4

Градња која 
подржава 
одрживи 
раст и развој
урбаног 
окружења Д  Д   Д        Д Д Д   Д  Д Д Д Д    Д  Д Д   Д П Д Д П Д     

5

Саобраћај у 
служби 
одрживог 
развоја 
Београда Д      Д        Д  П   Д         Д  Д Д   Д Д Д Д П Д Д     Д

6

Побољшање
квалитета 
живота и 
животне 
средине 
кроз 
коришћење 
конкурентни Д Д Д Д   Д Д     Д  Д  Д   Д    Д   Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д
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и 
иновативних
решења и 
технолигија

7

Одрживо 
управљање 
водним 
ресурсима         Д Д Д             Д Д Д Д  Д   Д  Д Д Д Д Д Д  Д   
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Табела 72: Процена индиректних и директних утицаја свих развојних пројекат ана територији Београда (2021.-2027. године) на животну средину
и елементе одрживог развоја

Р
б
.

Развојни 
ПРОЈЕКТИ  2021.-
2027. у Београду 
обухваћени 
планом процене 
утицаја на 
животну средину

ЦИЉЕВИ СПУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

43

1
Урбана 
регенерација и 
зелена 
инфрастуктура

Д
и

  
И
д

  
Д
и

    
И
д

И
д

Д
и

 
Д
и

  
Д
и

    
И
д

   
Д
и

 
Д
и

Д
и

И
д

И
д

Д
и

Д
и

Д
и

Д
и

И
д

Д
и

Д
и

  
Д
и

2 Повећање 
енергетрске 
ефикасности у 
служби одрживог 
развоја

 
Д
и

Д
и

И
д

Д
и

   
Д
и

Д
и

Д
и

И
д

       
Д
и

 
И
д

И
д

И
д

    
Д
и

Д
и

Д
и

Д
и

И
д

Д
и

И
д

И
д

Д
и

 
Д
и

И
д

И
д

 
И
д

3
Одрживо 
управљање 
отпадом

   
Д
и

   
Д
и

Д
и

И
д

И
д

И
д

Д
и

 
И
д

И
д

Д
и

Д
и

   
Д
и

И
д

Д
и

Д
и

Д
и

И
д

  
И
д

 
И
д

Д
и

Д
и

И
д

Д
и

Д
и

И
д

Д
и

И
д

И
д

И
д

 

4 Градња која 
подржава 
одрживи раст и 
развој урбаног 
окружења

Д
и

 
И
д

  
И
д

И
д

      
Д
и

И
д

Д
и

  
Д
и

 
Д
и

Д
и

Д
и

   
И
д

 
И
д

И
д

  
Д
и

И
д

И
д

Д
И

И
д

Д
и

    

5

Саобраћај у 
служби одрживог 
развоја Београда

Д
и

     
Д
и

       
Д
и

 
И
д

  
Д
и

        
И
д

 
Д
и

Д
и

  
Д
и

И
д

И
д

Д
и

И
д

Д
и

Д
и

    
Д
и

6 Побољшање 
квалитета живота 
и животне 
средине кроз 
коришћење 
конкурентни и 
иновативних 
решења и 
технолигија

И
д

И
д

И
д

И
д

  
И
д

И
д

    
И
д

 
И
д

 
И
д

  
И
д

   
И
д

  
И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

И
д

7 Одрживо 
управљање 
водним 
ресурсима

        
Д
и

Д
и

Д
и

            
И
д

И
д

И
д

И
д

 
И
д

  
Д
и

 
Д
и

И
д

Д
и

Д
и

И
д

Д
и

 
Д
и
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Табела 73: Синтезна табела са рангом утицаја свих развојних пројекат ана територији Београда (2021.-2027. године) на животну средину и
елементе одрживог развоја

Р
б
.

Развојни 
ПРОЈЕКТИ  
2021.-2027. у 
Београду 
обухваћени 
планом 
процене 
утицаја на 
животну 
средину

ЦИЉЕВИ СПУ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0

3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0

4
1

4
2

43

1

Урбана 
регенерација и
зелена 
инфрастуктура

+2
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

  
+1
/
Р/
М
/
Д
/ 
И
д

  
+2
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

    
+1
/
Л
/
М
/
П
/ 
И
д

+1
/
Л
/
М
/
П
/ 
И
д

+2
/
Л
/
В
В/
Д
/
Д
и

 
+3
/
Л
/
В/
Д
//
Д
и

  
+3
/
Р/
В/
Д
/
Д
и

    
+1
/
Л
/
М
/
Д
/ 
И
д

   
+3
/
Р/
В/
П
/
Д
и

 
+3
/
Р/
Б/
Д
/ 
Д
и

+3
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

+1
/
Р/
М
/
П
/ 
И
д

+1
/
Р/
М
/
П
/ 
И
д

+3
/
Р/
В/
Д
/ 
И
д

+3
/
П
/
В/
П
/ 
Д
и

+3
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

+2
/
П/
ВВ
/
Д/
Д
и

+1
/
Р/
М
/
П
/
И
д

+3
/
Р/
В/
Д
/
Д
и

+3
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

  
+2
/
Р/
ВВ
/
Д/
Ди

2

Повећање 
енергетрске 
ефикасности у
служби 
одрживог 
развоја

 
+3
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

+3
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

+1
/
Р/
М
/
Д
/ 
И
д

+3
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

   
-
1 
/Р
/В
/
Д
/ 
Д
и

-
1 
/Р
/ 
В/
Д
/
Д
и

-
1 
/Р
/В
/
Д
/ 
Д
и

-
1 
/
Л
/
М
/
П
/ 
И
д

       
+3
/
Л
/
В
В/
Д
/
Д
и

 
+2
/
Л
/
М
/
Д
/ 
И
д

+1
/
Л
/
М
/
Д
/ 
И
д

+1
/
Л
/
В/
Д
/ 
И
д

    
+3
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

+3
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

+2
/
О
/
В
В/
Д
/
Д
и

+2
/
Р/
В/
Д
/ 
Д
и

+1
/
Л
/
М
/
Д
/ 
И
д

+2
/
Р/
В/
Д
/ 
Д
и

+1
/
О
/
М
/
П
/ 
И
д

+2
/
О
/
В
В/
Д
/
И
д

+3
/
Р/
ВВ
/
Д/
Д
и

 
+3
/
П
/
В/
П
/ 
Д
и

+2
/
Р/
В
В/
Д
/
И
д

+2
/
Р/
В/
Д
/ 
И
д

 
+2
/
Р/
ВВ
/
Д/
Ид

3

Одрживо 
управљање 
отпадом

   
+1
/
Р/
В/
Д
/ 
Д
и

   
+3
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

+3
/
Р/
В
В/
Д
/
Д
и

+3
/
Р/
В
В/
Д
/
И
д

+3
/
Р/
В
В/
Д
/
И
д

+3
/
Л
/
В
В/
Д
/
И
д

+3
/
О
/
В
В/
П
/
Д
и

 
+2
/
Л
/
В/
Д
/ 
И
д

+1
/
О
/
В/
Д
/ 
И
д

+3
/
О
/
В/
Д
/ 
Д
и

+2
/
О
/
В/
Д
/ 
Д
и

   
+3
/
О
/
В/
Д
/ 
Д
и

+2
/
О
/
В/
Д
/ 
И
д

+3
/
О
/
В/
Д
/ 
Д
и

+3
/
О
/
В
В/
Д
/ 
Д
и

+3
/
О
/
В
В/
П
/ 
Д
и

+3
/
О
/
В/
Д
/ 
И
д

  
+2
/
Р/
В/
Д
/ 
И
д

 
+3
/
Р/
В/
Д
/ 
И
д

+3
/
О
/
В/
Д
/ 
Д
и

+3
/
Р/
В/
Д
/ 
Д
и

+2
/
О
/
М
/
П
/ 
И
д

+3
/
О
/
М
/
П
/ 
Д
и

+3
/
Р/
ВВ
/
Д/
Д
и

+1
/
О
/
В/
П
/ 
И
д

+3
/
Р/
М
/
Д
/ 
Д
и

+1
/
Р/
В/
Д
/ 
И
д

+1
/
Р/
В/
Д
/ 
И
д

+1
/
Р/
В/
Д
/ 
И
д

 

4
Градња која 
подржава 
одрживи раст 
и развој 
урбаног 
окружења

+1
/
О
/
В
В/
Д
/ 
Д
и

 
+1
/
О
/
В
В/
Д
/ 
И
д

  
+1
/
О
/
В/
Д
/ 
И
д

 +
1/
О
/
В
В/
Д
/
И
д

      
+1
/
Л
/
В
В/
Д
/
Д
и

+2
/
Л
/
В/
Д
/ 
И
д

+1
/
О
/
В/
Д
/ 
Д
и

  
+2
/
О
/
В
В/
Д
/ 
Д
и

 
+2
/
О
/
В/
Д
/ 
Д
и

+2
/
О
/
М
/
Д
/ 
Д
и

+1
/
О
/
М
Д
/ 
Д
и

   
+1
/
О
/
М
/
Д
/ 
И
д

 
+1
/
О
/
М
/
Д
/ 
И
д
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5.4. Резиме значајних утицаја плана

На основу евалуације значаја утицаја свих развојних пројеката који ће се реализовати у
наредних дест година, на територији Београда, а које смо изабрали од свих пројеката
збогсвог значаја на утицај на чиниоце животне средине, који су приказани у Табелaма
51-58, на основу стратешке анализе у односу на постављене циљеве, закључује се да је,
као резултат имплементацијасвих тих пројеката према сценарију да се сви реализују,
могуће очекивати искључиво позитивне утицаје у односу на циљеве СПУ, односно у
простору и животној средини. 

Највећи допринос овод документа се свакако огледа у приказу издвојених пројеката
акоји  имају  значајнији  ,  дуготрајнији,  директан  и  регионални  утицај  на  факторе
животне средине из свих дефинисаних области, а оно што се види у Табели 71 где је
урађена синтеза табела са рангом утицаја, веома значајан позитиван утицај ће имати
пројекти  из  сектора:  енергетике,  саобраћаја,  управљања  отпадом  и  одрживим
управљањем водним ресурсима. 

На основу евалуације значаја утицаја приказаних у претходној Табели 71, закључује се
да имплементација плана развоја града и СПУ Плана не производи стратешки значајне
негативне утицаје на планском подручју. 

Негативни утицаји који се могу очекивати реализацијом појединих планских решења
су ограниченог карактера и по интензитету и по просторној размери и они се углавном
односе  на  област  повећања  енергетске  ефикасности  и  утицај  великих  пројеката  на
квалитет воде и земљишта у околини локалитета где ће се врштити радови, а то су :
Пројекти  изградње  постројења  за  одсумпоравање  димних  гасова  у  постојећим
термоелектранама; Изградња  когенеративних  постројења  спалионице  у  оквиру  нове
депонији у Винчи; Производња електричне (око 192 kWh/год) и топлотне енергије (око
175  kWh/год)  у  спалионици  Винча; Сепарација  и  коришћење  сагоривог  отпада  као
енергента.

Са друге стране, идентификован је читав низ позитивних значајних утицаја плана од
којих су најзначајнији: 

1) Животна средина 
 квалитет ваздуха и клима: смањење загађености ваздуха и смањење емисије

„гасова стаклене баште“ и смањења свих штетних емисија у ваздух услед
повећања  коришћења  обновљивих  видова  енергије  и  искоришћења
депонијског  гаса,  побољшања  и  промене  режима  саобраћаја  посебно
изградњом  трансфер  станица,  изградње  две  линије  метроа,  пројеката
завршетка изградње спољњег и унутрашњег магистралног прстена (СМП) и
(УМП) ; Изградња планираних бициклистичких трака и стаза и недостајућих
линкова  са  циљем  успостављања  континуиране  мреже  бициклистичке
инфраструктуре  (500км  стаза  у  наредних  10  година);Изградња  пешачко-
бициклистичког моста Ада Циганлија - новобеоградски блокови
Повећање  учешћа  еколошки  подобних  возила  у  оквиру  аутобуског
подсистема;
Куповина  нових  зглобних  аутобуса  (на  комримовани  природни  гас,  100
ком);
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Набавка  нових  500  аутобуса  на  компримовани  природни  гас  или  са
моторима најновијих генерација;Куповина 10 соло аутобуса на електрични
погон са опремом за пуњење (4 пуњача); Куповина нових 40 тролејбуса.

 квалитет  вода:  очување  квалитета  вода  унапређењем  начина  опремања,
коришћења и функционисања санитарне депоније и затварањем постојећих
општинским сметлишта; изградњом постројења за пречишћавање отпадних
вода  са  депоније.  Пројектима  :успостављања  планског  интегралног
управљања  водама  Града  Београда  и  и  зградњом  још  четири  мања
постројења  за  пречишћавање  отпадних  вода  у  Батајници,  Остружници,
Обреновцу и Болечу; Затим изградњом недостајуће и интегрисање постојеће
водоводне  мреже  и  заменом  неадекватне  постојеће  водоводне  мреже;
Повећањем степена покривености јавним канализационим системом;
Унапређењем мониторинга квалитета површинских и подземних вода као и
индустријских и пољопривредних отпадних вода;

 квалитет  земљишта:  смањење  контаминације  земљишта  контролисаним
прикупљањем и одлагањем и санацијом,  рекултивацијом и ремедијацијом
постојећих сметлишта; 

 биодиверзитет,  предео:  контролисано  поступање  са  отпадом  и  адекватан
избор локације са планиране физичке елементе система управљања отпадом,
као  и  планиране  изградње  свих  енергетских,  индустријских  и  осталих
постројења тако да не нарушавају бидиверзитет и структуру предела.

2) Друштвено-економска питања 
 запосленост:  повећање  запослености  изградњом  нових  капацитета  за

управљање отпадом, трансфер станица и рециклажних дворишта;изградњом
нових  мостова,  обилазница,  станица,  топловода,  енергетских  постројења,
спалиоице, гондоле, метро станица и метро линија, повећањем запослености
за пошумљавње и озелењавање, као и у институцијама на местима за мерење
и  праћење  чинилаца  и  индикатора  животне  средине,  као  и  на  развоју
паметних  апликација  и  иновативних  решења  за  обједињене  комуналне
услуге, смањење шпицева у саобраћају, у подстицању истраживања и развоја
иновативних  приступа  у  области  заштите  и  управљања  водама;  у  циљу
унапређења ефикасности надзора над градском инфраструктуром, објектима,
зградама,  његовим  саобраћајем  и  логистичким  ланцима,  чиме  би  се
унапредила  продуктивност  масовних  токова  и  свих  учесника  у  њиховом
креирању,  као  и  многа  друга  иновативна  решења  модерног  и  еколошки
одговорне  циркуларне  економије,  кроз  start-up  компаније  и  запошљавање
младих.

  финансије:  промене  у  начину  финансирања  које  ће  омогућити  ефикасно
функционисање  система  управљања отпадом,  набавку  опреме  –  посуде  и
возила,  инфраструктурно  опремање,  јачање  институција  и  едукација
становништва  и  запослених  у  комуналним  предузећима;  правовремено
финансирање свих планираних пројеката у области саобраћаја и енергетике,
као  и  финансирање  свих  урбане  регенерације  и  зелене  инфрастуктуре  у
граду. 
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 здравље  становништва:  решавање  бројних  проблема  у  вези  са  загађеним
ваздухом, загађеним земљиштем и водама, услед управљања отпадом, а који
иначе угрожавају животну средину и здравље становништва,  као и буком
као  стресогеним  фактором  која  такође  утиче  на  здравље  становника
Београда.

5.5. Кумулативни и синергетски ефекти

У складу са Законом о стратешкој процени (члан 15.) стратешка процена треба да обухвати и
процену кумулативних и синергетских ефеката.  Значајни ефекти могу настати као резултат
интеракције  између  бројних  мањих  утицаја  будућих  пројекта  развоја  града  Београда,  и
активности  и  различитих  планираних  активности  у  подручју  плана  (цео  Град  са  свим
општинама и пројектима из свих области развоја).

Кумулативни ефекти настају  када  појединачна  секторска  решења немају  значајан  утицај,  а
неколико индивидуалних ефеката  заједно могу да  имају  значајан ефекат.  У нашем случају
израде  ове  Стратешке  процене  то  су  свакако  велики  пројекти  у  скетору  саобраћаја  и
транспорта  и  енеергетике  који  ће  заједно  имати  велике  кумулативне  ефекете  на  смањење
гасова са ефектима стаклене баште, нпр. 

Синергетски ефекти настају у интеракцији појединачних утицаја који производе укупни ефекат
који је већи од простог збира појединачних утицаја. Позитивни утицаји у том контексту могу
се очекивати од џ пројеката у сектору саобраћаја и транспорта (изградња метро линија 1 и 2) и
енергетике (изградња когенеративних постројења спалионице у оквиру нове депонији у Винчи,
затим производња електричне  (око 192 kWh/год)  и топлотне енергије  (око 175 kWh/год)  у
спалионици  Винча, пројекти  изградње  постројења  за  одсумпоравање  димних  гасова  у
постојећим термоелектранама, затим замена свих индивидуалних котларница системом грејања
који  као енергент користи гас  или неки од  видова  обновљивих извора енергије,...)  који  ће
заједно имати велике кумулативне ефекете на смањење гасова са ефектима стаклене баште, и
тиме утицати на побољшање квалитета ваздуха у Београду.

Табела 74: Интеракција планских решења и области стратешке процене

Интеракција планских решења – пројеката ОБЛАСТ
СТРАТЕШКЕ
ПРОЦЕНЕ

ВАЗДУХ И КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ

1,2,3,4,5,6

Позитиван утицај на
смањење  штетних
материја
проузрокованих:
саобраћајем,
енергетксим
постројењима,
индивидуалним
котларницама  и
индустријом,
изградњом која није
у складу са развојем
урбаног  окружења
које  подржава
еколошке стандарде,
неадекватним
поступањем  с
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отпадом
успостављањем
одрживог  система
управљања отпадом,
добијањем  енергије
из  отпада  у
постројењима  за
третман  отпада,
затварањем  и
санацијом
постојећих
општинских  и
дивљих  сметлишта
и  проширењем
обухвата
прикупљања  отпада
до  100%,  затим
набавка  нових
цистерни  и
учесталије  прање
улица,  ошумљавање
и  озелењавање  на
читавом  подручју
Београда,  а  посебно
у  ужем  градском
језгру.

ВОДЕ

3,7

Позитиван  утицај
даће успостављање
планског
интегралног
управљања  водама
Града  Београда  и
изградње  центра  за
управљање  отпадом
и  затварања  и
рекултивације
постојећих
општинских  и
дивљих депонија на
водне  ресурсе.
Прикупљање  и
третман  процедних
вода  са  нове
депоније  у  Винчи
даће  у  том
контексту  највећи
допринос.

2

Неативан  утицај  на
квалитет  вода  могу
имати  пројекти
изградње
постројења  за
одсумпоравање
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димних  гасова  у
постојећим
термоелектранама;
Изградња
когенеративних
постројења
спалионице  у
оквиру  нове
депонији  у  Винчи;
Производња
електричне (око 192
kWh/год) и топлотне
енергије  (око  175
kWh/год)  у
спалионици  Винча;
Сепарација  и
коришћење
сагоривог  отпада
као енергента.

ЗЕМЉИШТЕ

1,3,4,5,6

Површине
земљишта загађеног
због  активности
поступања  с
отпадом  се
драстично  смањују
затварањем,
санацијом  и
ремедијацијом
постојећих
општинских  и
дивљих  сметлишта,
а  планирани  нови
објекти  центра
лоцирају  се  на
простору који је већ
коришћен  за  исте
намене  и  у
одређеној  мери
деградиран,  затим
концентрација
загађујућих
материја  у
земљишту  се
смањују  услед
програма  замене
возила  за  јавни
превоз  са  возилима
на чистија  горива и
набавком  нових  и
електричних,  затим
нових  10  аутобуса
на електрични погон
и  500  на
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компримовани  гас,
нових  40
тролејбуса  ,
развојем
трамвајског  и
тројелјбуског
система,  затим
изградњом
метроа.Такође  на
смањење  загађења
земљишта  утиче  и
остварење  система
зелених  површина
коришћењем
„зелених”  веза
између постојећих и
планираних  зелених
површи,  промоција
екосистема  који
постоје  унутар
града,
пошумљавање
великих површина у
циљу  заштите  од
поплава и клизишта
и  подмлађивање
зеленог фонда.

БУКА
1,2,4,5,6 Позитиван утицај ће

имати завршетак
изградње  спољњег
магистралног
прстена  (СМП)  и
унутрашњег
магистралног
прстена  (УМП),
изградња  метро
линија,  изградња
пешачко-
бициклистичког
моста  Ада
Циганлија  -
новобеоградски
блокови,  затим
изградња  тунела
кроз  Топчидерско
брдо.  Планско
регулисање
изградње
индустријских  и
привредних  зона  на
подручју  свих
општина  града
Београда  ће
допринети  у
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смањењу  буке,
затим изградња нове
међуградске  и
међународне
аутобуске  и
железничке  станице
у  блоку  42.  И
коришћењем  нових
технологија
отклањање шпицева
(пикова)  у
саобраћају,  затим
гашењем
индивидуалних
котларница,
изградњом
топловода
Обреновац-Нови
Београд  и  Винча-
Коњарник.

ПРИРОДНЕ ВРЕДНОСТИ

1,2,4,6,7

Очекивани
позитивни  ефекти
на  биодиверзитет  и
предео затварањем и
рекултивацијом
постојећих
сметлишта  и
изградњом центра за
управљање  отпадом
у Винчи на  којој  је
већ  деградирана
животна  средина  и
предео и на којој не
постоје  важнија
станишта  биљних  и
животињских  врста.
Формирање  зеленог
прстена  града  и
изградња  зелених
острва,  очување
постојећих
природних  ресурса
и  повезивање
грађана  са
природом.

ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА

1,2,3,4,5,6,7

Директан позитиван
утицај  затварања
постојећих
сметлишта  и
изградње  санитарно
уређене  депоније  у
Винчи  са  пратећим
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садржајима  који  су
у  функцији
третмана  отпада,
успостављање
планског
интегралног
управљања  водама
Града Београда,
изградња  још
четири  мања
постројења  за
пречишћавање
отпадних  вода  у
Батајници,
Остружници,
Обреновцу  и
Болечу;
Укидање  око  35
локалних водовода –
и  покривање  целог
система
водоснадбевања  из
централног  система
водоснабдевања;
Изградња
недостајуће  и
интегрисање
постојеће водоводне
мреже,  смањивање
проблема
загађивања  вода
проузрокованог
испуштањем
отпадних  вода  на
АП  Београда,
Обезбеђивање
мониторинга
индустријских  и
пољопривредних
отпадних  вода;
Изградња
планираних
бициклистичких
трака  и  стаза  и
недостајућих
линкова  са  циљем
успостављања
континуиране
мреже
бициклистичке
инфраструктуре
(500км  стаза  у
наредних  10
година), Формирање
зеленог  прстена

129



града; Повећање
броја  и
модернизација
мерних  станица  за
праћење  квалитета
ваздуха,  нивоа  буке
и  загађења
земљишта.

ДРУШТВЕНИ ЕКОНОМСКИ И СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ
1,2,3,4,5,6,7 Сви  пројекти

развоја  јер  они  сви
су  пројектовнаи  у
циљу  развоја  града
са  сврхом  бољег
квалитета  живота
грађана  а  тиме  и
сврху  бољег
квалитета  свих
чиниоца  квалитета
животне  средине  а
тиме  утичу  и
посредно  на
здравље и социјални
развој  популације  у
Београду. 

ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
1,2,3,4,5,6,7 Позитивне  ефекте  у

коришћењу
чистијих
технолигија  ће
произвести
пројекти:  Изградња
соларне електране у
оквиру  новог
пословног
комплекса  ЈКП
„Паркинг
сервис“;Изградња/п
роширење
постојећег
постројења  за
компостирање
зеленог  отпада;
Спровођење
кампање  о  значају
примарне
сепарације  и
рециклаже  отпада;
Изградња  три
постројења  за
рециклажу
грађевинског отпада
на  локацијама  у
Винчи,  Реви  и
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Остружници.Израда
урбанистичко
техничке
документације  за
рециклажна
дворишта;
Производња
електричне (око 192
kWh/год) и топлотне
енергије  (око  175
kWh/год)  у
спалионици  Винча,
Сепарација  и
коришћење
сагоривог  отпада
као
енергента,Изградња
когенеративних
постројења
спалионице  у
оквиру  нове
депонији  у  Винчи,
Повећање  удела
коришћења
обновљивих  извора
енергије  за  грејање
у  домаћинствима  и
пословним
објектима, Програм
коришћења  соларне
енергије у зградама,
приватним кућама и
пословним
објектима,покретањ
е  иницијативе  за
субвенције  при
куповини  електро
мобила;

ЈАЧАЊЕ  ИНСТИТУЦИОНАЛНЕ  СПОСОБНОСТИ  У  ДОМЕНУ  УНАПРЕЂЕЊА
КВАЛИТЕТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
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1,2,3,4,5,6,7

Позитивни ефекти у
контексту  јачања
институционалне
способности
за  :управљање
отпадом,
мониторинга  и
едукације  и
информисања
јавности  о
питањима у  вези  са
управљањем
отпадом и заштитом
животне  средине,
затим  за  планско
интегрлано
управљање  водама,
и  планско
регулисање
изградње
индустријских  и
привредних  зона  на
подручју  свих
општина  града
Београда, за мерење
буке,  квалитета
земљишта  и  вода.
Интензивирање
активности
инспекцијског
надзора  у  сфери
заштите  животне
средине;
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Табеларни преглед квалитета воде за 2017. годину

Славине потрошача

Физ-хемијски квалитет Микробиолошки 
квалитет

2017

Укуп
ан

број

узор
ака

%

 
ИСПРАВ
НИХ 
УЗОРАК
А

% 
НЕИСПРА
ВНИХ 
УЗОРАКА

Укуп
ан

број

узор
ака

%

 
ИСПРАВ
НИХ 
УЗОРАК
А

% 
НЕИСПРА
ВНИХ 
УЗОРАКА

Јануар 343 98,3 1,7 343 97,7 2,3

Фебруа
р

325
99,7 0,3 325 98,8 1,2

Март 414 99,0 1,0 409 98,1 1,9

Април 341 95,9 4,1 335 98,5 1,5

Мај 381 98,2 1,8 379 99,2 0,8

Јун 391 98,0 2,0 389 96,4 3,6

Јул 454 96,9 3,1 450 96,0 4,0

Август 457 92,6 7,4 453 96,0 4,0

Септе
мбар

434 92,9 7,1 434 95,0 5,0

Октоб
ар

422 96,2 3,8 417 96,6 3,4

Новемб
ар

406 98,3 1,7 405 97,5 2,5

Децемб
ар

402 98,8 1,2 402 96,5 3,5
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